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VI. MTSZSZ AKADÉMIA 

Szakszervezetünk az elmúlt héten három napos képzést tartott ügyvivői számára. Az idei évben 

az Ipar 4.0 és a logisztika hatása a foglalkoztatásra, az érdekvédelem, a szakszervezeti 

kommunikáció, valamint legújabb szolgáltatások álltak a rendezvény témáinak középpontjában. 

A résztvevők tájékoztatást kaptak a munkavédelem és munkajog aktuális kérdéseiről, valamint 

az üzemi tanácsi választások tapasztalatairól. Szó volt a versenyszférában, illetve a 

közszolgáltató vállalatoknál az előző években lezajlott bérfejlesztésekről és a következő évek 

lehetőségeiről.  

Részletes beszámoló a www.mtszsz.hu oldalon olvasható. 
 

300 túlóra feletti munkavégzés 

Az éves 300 túlórán feletti munkavégzésre a januárban módosított Munka törvénykönyve ad 

lehetőséget a munkáltatók számára, hogy egyénileg megállapodjanak erről a dolgozókkal. 

Kiemelten fontos, hogy ennek díjázása nincsen törvényileg szabályozva, így ez is 

„megállapodás” része lehet. Kérjük, hogy annál a cégnél ahol Te is dolgozol és megkeresnek 

ilyen tartalmú megállapodással, azt ne írd alá azonnal, hanem keresd az MTSZSZ-t, hogy a 

díjazás mértékéről, valamint a törvény pontos alkalmazásáról egyeztetni tudjunk a 

munkáltatókkal. 

A jelentős mértékű túlóra az egészségre veszélyt rejt magában, amelyek csak évek múltán 

jelentkeznek. Szakszervezetünk megítélése szerint a foglalkoztatási problémák megoldása nem 

a túlórák számának további emelésében rejlik, hanem a megfelelő bérek és munkakörülmények 

biztosításában. 
 

Együttműködési megállapodás az MTSZSZ és a Magyar Logisztikai Egyesület között 

Az MTSZSZ és a Magyar Logisztikai Egyesület együttműködési megállapodást kötött, amelynek 

keretében észrevételt tesznek a közlekedéssel, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 

koncepciók sikeres társadalmi vitára bocsáthatósága érdekében. Tájékoztatókat, bemutatókat 

szerveznek a közlekedéssel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók társadalom 

részére történő minél szélesebb körben történő megismerhetősége érdekében. 

Együttműködnek a közlekedéssel, logisztikai kérdésekkel és a fenntartható fejlődéssel 

kapcsolatos koncepciók megfogalmazásakor. Közös előterjesztést készítenek, szakmai lobbi 

tevékenységet folytatnak a jogalkotók és döntéshozók felé a közlekedéssel, valamint a 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók gazdasági megalapozottsága érdekében. 
 

Az MTSZSZ tagjai kedvezményesen üdülhetnek a Hotel Solarban 

A nagyatádi Hotel Solar szállodában az MTSZSZ tagjai a szállás és a félpanzió árából 10 % 

kedvezményben részesülnek. Az elegáns szálloda családias hangulatával, kényelmes 

szobáival és színvonalas szolgáltatásaival várja tagjainkat családjukkal együtt.  

A szállodával kapcsolatos információk: https://hotelsolar.hu/ oldalon tekinthetőek meg. 

Az igénybevétel feltételeiről további információk kérhetőek: mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail 

címen vagy a 06 1 511 1804 telefonszámon.  
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