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Módosult a Magna Car Top Systems Kft. kollektív szerződése
Az MTSZSZ és a munkáltató a kollektív szerződés módosításáról állapodtak meg. Ennek részeként
a Felek rendezték a munkarend szabályait, bevezették a rendszeres véradók pótszabadságát,
valamint kidolgozták a hátrányos jogkövetkezmény kiszabására irányuló eljárás részleteit. A
módosítást követően a munkavállalók részére a szolgálati idő után megillető juttatások összege
emelkedett és új sáv is bevezetésre került.
A kecskeméti SMR cégnél is megalakult az MTSZSZ tagcsoport
Tovább bővült az MTSZSZ Ipari tagozata, miután a kecskeméti SMR cégnél is megalakult a
tagcsoport. A cég az indiai alapítású Samvardhana Motherson Group (SMG) cégcsoport tagja. A
világ 25 országában van jelen, 140 gyáregységgel és telephellyel, 70 ezer alkalmazottal, a világ 40.
legnagyobb autóipari beszállítója. Az SMR Hungary a hazai autógyártás aktív szereplője. A vállalat
lökhárítókat gyárt, a Mercedes szerződéses beszállítója.
Az elmúlt héten az MTSZSZ elnöke és alelnöke személyes találkozón egyeztették az
együttműködés alapjait a vállalat ügyvezető igazgatójával.
Munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2018. I. negyedév)*
2018. I. negyedévben a munkaügyi hatóság 4 999 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a
foglalkoztatók 62 %-ánál (3 088 db) tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont
munkavállalók (20 878 fő) 65 %-át érintették. Az ellenőrzések számában csökkenés figyelhető meg,
mivel 2017. I. negyedévében 5 524 ellenőrzést végzett a munkaügyi hatóság. Tavalyi év első
negyedévéhez képest kismértékben nőtt a szabálytalan munkáltatók aránya (2017. I. negyedév: 60
%), míg a szabálytalansággal érintett munkavállalók aránya 59 % volt 2017. I. negyedévében.
Nyári menetrend a közlekedési vállalatoknál
A MÁV-START járatai június 16-ától, két és fél hónapon át nyári menetrend szerint közlekednek.
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/szombattol-jon-balatoni-turisztikai-szezonhoz-igazodo-nyari-menetrend

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint 2018. június 18-tól (hétfőtől) – az oktatási
intézményekben életbe lépő nyári szünet kezdetétől – a fővárosi közösségi közlekedési járatok az
iskolaszünetben érvényes menetrend szerint indulnak. A nyári iskolaszüneti menetrend a nyári
szünet végéig lesz érvényben.
https://bkk.hu/2018/06/az-iskolaszunetben-ervenyes-menetrend-szerint-kozlekedhetunk-junius-18-tol/

Hosszabb időt vesz igénybe a MOL - MTSZSZ tagkártyák postázása
A MOL Nyrt. tájékoztatása szerint, azon tagjainknak akik 2018. május 20-a után rendelték meg a
MOL-MTSZSZ kártyájukat az adatvédelmi szabályok változása miatt várhatóan hosszabb idő
szükséges a kártyák legyártására és postázására.
* PM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

