
 

www.mtszsz.hu 

www.facebook.com/mtszsz 

 

 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 39. hét 
 

Ingyenes jogi tanácsadás élőben az MTSZSZ facebook oldalán 

Az MTSZSZ számára továbbra is kiemelten fontos, hogy felelősen reagáljon a koronavírus kapcsán 

kialakult helyzetre, de az is elengedhetetlen számunkra, hogy kapcsolatban maradjunk tagjainkkal, 

segítsünk a munkajogi kérdések eligazodásában, megismerésében. 

Ezért az őszi időszakra a facebookon szervezünk előadássorozatot, amelyre különböző munkajogi 

témákkal készülünk. A 15-20 perces online előadásokhoz szeptember 22-től hetente, keddenként 

13.00 órától lehet majd csatlakozni érdekképviseletünk facebook oldalán, a facebook.com/mtszsz 

oldalon. Az első előadás során: tisztázzuk a vírus idején betartandó szabályokat, a home office-ra 

vonatkozó rendelkezéseket, az önkéntes és a kötelező karantén esetére vonatkozó táppénz  előírásokat, 

a szabadságok kiadásának módjait, illetve válaszolunk az általatok feltett kérdésekre. 

A beharangozó megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=zSH54Av_5OA oldalon. 

A témához kapcsolódó kérdéseket várjuk az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címre  
 

Ülésezett  az MTSZSZ Esélyegyenlőségi Bizottsága 

Az elmúlt héten ismét tanácskozást tartott az MTSZSZ Esélyegyenlőségi Bizottsága. A testület 

összegezte a koronavírus helyzet tapasztalatait az esélyegyenlőség tükrében. Napirendre került a 

munka és a családi élet összeegyeztetése az otthoni munkavégzés során, valamint a védett tulajdonságú 

- így a roma származású- munkavállalók helyzete, illetve az egyenlő bánásmód kérdése a 

versenyszférában és a közszolgáltató vállalatoknál.  
 

Egyeztetés az Ebm papst cég vezetésével 

Szakszervezetünk vezetése videokonferencián keresztül tartott egyeztetést az ebm Papst cég 

vezetésével. A tárgyalások témája: a járványügyi vészhelyzet okozta termelés változáshoz kapcsolódó 

foglalkoztatási kérdések. A tárgyalások még folytatódnak. 
 

Érvényes munkavédelmi képviselő választás a Déliben 

Az elmúlt napokban munkavédelmi képviselő választásra került sor a MÁV Zrt. Déli Forgalmi 

Csomóponton., ahol 76 % részvételi arány mellet az MTSZSZ jelöltje 46,5 % eredményt ért el és vált 

munkavédelmi képviselővé. Köszönjük jelöltünkre leadott szavazatokat. 
 

"Mercedes-Benz Made in Kecskemét" néven indult új tantárgy* 

Mercedes-Benz Made in Kecskemét néven a kecskeméti autógyár felépítését és működését, valamint 

az autógyártás területén alkalmazott legújabb technológiákat megismertető tantárgyat indított a 

Mercedes-gyár és a kecskeméti Neumann János Egyetem.  

A kurzus során a gyár munkatársai bemutatják majd a hallgatóknak, hogy nagyjából 30 óra alatt hogyan 

lesz egy acéllemeztekercsből egy négy keréken guruló autó, és hogyan gördülhet le kétpercenként a 

gyártósorról egy Mercedes - mondta Christian Wolff, a Mercedes-Benz gyár gyárigazgatója a Kecskeméti 

Campuson megtartott nyitóelőadásán. 
*forrás:hvg 

 

"Zeng az erdő" őszi ajánlat a Hotel Solarban 

Az MTSZSZ tagoknak kedvezményes ajánlat Nagyatádra a Hotel Solarban. 2 éjszaka szállás félpanziós 

ellátással, kirándulás Kaszópusztára, ahol erdei kisvasutazás és hangulatos vacsora vár mindenkit, 

valamint 1 db fürdőbelépőt is tartalmaz a program. 

Időpont: 2020. szeptember 24-26. További részletek a + 36-1-511-1804 telefonszámon, illetve az 

mtszsztitkarsag@gamil.com e-mail címen kérhető. 
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