
 

 

A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 

 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 3. hét 
 

Az Alaptörvény is kimondja a szakszervezetek szabad működésének jogát* 

Magyarország Alaptörvénye a VIII. cikk (5) bekezdésében rögzíti, hogy szakszervezetek és más 

érdekképviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és 

tevékenykedhetnek.  

A szakszervezeti tagság vonatkozásában a munkáltató számos korlátozást köteles tiszteletben 

tartani. Nem követelheti, hogy a munkavállaló szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzék, 

nem teheti attól függővé a munkavállaló alkalmazását, hogy tagja-e valamely szakszervezetnek, 

megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e a munkáltató által megjelölt 

szakszervezetbe történő belépést, illetve nem tehet jogosultságot vagy juttatást valamely 

szakszervezethez való tartozástól vagy az attól való távolmaradástól függővé. 
 

Megkezdődtek a 2018. évi bértárgyalások a MÁV-nál 

A munkáltató az előző évre vonatkozólag komplexen a MÁV-csoport vállalataira (külön-külön) 

bemutatta a több lépcsőben végrehajtott bérintézkedéseket. A Választható Béren Kívüli 

Javadalmazás (VBKJ) területén a tavalyival megegyező összegű javaslatot adott át a munkáltató. 

A javaslat 15 elemet tartalmaz. Az MTSZSZ a készpénz juttatás esetében továbbra is a havi 

kifizetést tartja elfogadhatónak, a munkáltató negyedéves javaslatával szemben. A tárgyalások 

január 18-án a MÁV Zrt-nél,  január 19-én a MÁV-START Zrt-nél folytatódnak. 

MTSZSZ évnyitó 2018  

2018. január 26-án (pénteken) 13:00 órától MTSZSZ évnyitót tartunk, Budapesten a Kerepesi út 3. 

sz. alatt a kultúrteremben. 

Program: Évnyitó helyzetértékelést tart Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke, a 

bértárgyalásokról, illetve a szakszervezet 2018. évi programjáról. Zenés, táncos mulatság és 

kvízjáték is lesz. A részvétel tagjainknak ingyenes, de január 23-ig jelentkezni kell a 06 / 1 / 511 18-

04 telefonszámon vagy az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen. 
 

Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések 2018-ban** 

Ebben az évben a  munkavédelem területén a kölcsönzött munkavállalók munkakörülményeinek 

vizsgálata kerül az ellenőrzések középpontjába, szerepel a Nemzetgazdasági Minisztérium 

tájékoztatójában. Fontos tudni, hogy a kölcsönzött munkavállalók a munkahelyi egészség és 

biztonság tekintetében ugyanolyan szintű védelemre jogosultak, mint a kölcsönvevőnél munkát 

végző más munkavállalók. A kölcsönvevő munkáltató köteles gondoskodni a kölcsönzött 

munkavállaló biztonságáról és egészségének védelméről, a munkavégzés minden 

vonatkozásában. 
 

Ingyenes jogi segítségnyújtás 

Az MTSZSZ tagjai számára jogsegélyszolgálatot működtet. Munkajogi ügyekben ingyenes jogi 

tanácsadást biztosítunk, valamint tagjainkat ingyenesen képviseljük a munkáltató előtt. Jogászaink 

segítséget nyújtanak egyéb - családjogi vagy polgárjogi - ügyekben is. 

Elérhetőségek: Budapest Kerepesi út 3 sz. 138 iroda. Előzetes időpont egyeztetés szükséges. 

Dr. Antal-Molnár Emese 06-1-511-1035; dr.molnar@mtszsz.hu 

Dr. Tóth Sándor 06-1-511-1021; drtoth@mtszsz.hu 
 
Forrás: * munkajog.com 

**Nemzetgazdasági Minisztérium: Együttműködés a munkahelyek biztonságáért 
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