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Erősödik a járványügyi helyzet
Az elmúlt napokban jelentősen emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, így ismét
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a járványügyi szabályok, illetve az egészségügyi előírások
betartására. Az MTSZSZ által elkészített anyagok továbbra is elérhetőek szakszervezetünk
honlapján a https://mtszsz.hu/koronavirus_hirek oldalon.
Munkavállalói fórum a MÁV Archívumban
A MÁV Szolgáltató Központban ősszel tartandó üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő
választással összefüggésben tagjaink számára tájékoztatót és fórumot tartottunk a MÁV
Archívumban. A választáshoz kapcsolódó jelöltállítási és szavazási folyamatokon túl az idei
bérfejlesztések, a járványügyi helyzet, illetve a vasúti menetkedvezmény adott témát a fórumon
résztvevők számára.
Új "szünetrend" a miskolci Bosch cégnél
Szeptember 1-től indul az új 4 műszakos nappalos szünetrend. Keddtől már nem 45 perc szünet
lesz, hanem 50 perc. Ez az MTSZSZ kezdeményezésének köszönhető intézkedés is azt
bizonyítja, hogy szükség van érdekképviseletre és megéri szakszervezeti tagnak lenni.
Eredményeket, jobb béreket és munkakörülményeket csak együtt tudunk elérni, ezért is fontos,
hogy mindenki szakszervezeti tag legyen.
Kötelezően használandóak a testkamerák egyes vonatokon
Augusztus közepén egy menetjeggyel nem rendelkező férfi súlyosan bántalmazta a vonaton
munkáját végző jegyvizsgálót. A történtek hatására a Társaság vezetése egyes vonatokra a
testkamerák használatát kötelezővé teszi augusztus 31-től.
Szakszervezetünk tagjai az ország több pontjáról jelezték, hogy az elmúlt időszakban fokozódott
az Őket ért agresszió, amely számos alkalommal verbális formában is megjelenik.
Az MTSZSZ évek óta hangsúlyozza, (https://mtszsz.hu/file/downloader3/147.pdf) hogy a
jegyvizsgálók biztonsága összetett kérdés, a rendőrség fokozott jelenléte és a minőségi
szolgáltatást nyújtó vasútőrök alkalmazása megkerülhetetlen.
Munkavállalókat érintő változások a UPC-nél
Az Ericsson a UPC Magyarország Kft jogutódjával a Vodafone Magyarország Zrt.-vel
hálózatüzemeltetési szolgáltatás tárgyában 5 éve megkötött szerződése szeptember végén
lejár. A vállalat hálózatüzemeltetési területén foglalkoztatott munkavállalók további egy évig még
az Ericsson-nál folytatják munkájukat. Az MTSZSZ elkötelezett, hogy az elkövetkező időszak
szükségszerű változásai a munkavállalók érdekeinek megfelelően történjenek.
Júliusi foglalkoztatási adatok*
A KSH tájékoztatása szerint ez év júliusában a munkanélküliek átlagos létszáma 218 ezer fő, a
munkanélküliségi ráta 4,7% volt. Az előző hónaphoz képest a munkanélküliek száma 23 ezer
fővel csökkent, 2019 júliusához képest pedig 52 ezer fővel nőtt. A munkanélküliségi ráta egy
hónap alatt 0,5 százalékponttal csökkent, míg egy év alatt 1,1 százalékponttal emelkedett.
* forrás ksh
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