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Kiemelt a szakszervezetek felelőssége a válság időszakában 

Az elmúlt hetekben bebizonyosodott, hogy a szakszervezeteknek kiemelt szerepük van a 

munkahelyek megőrzésében, a foglalkoztatás biztosításában illetve abban, hogy a döntéshozók 

tényleges információkkal bírjanak a cégek és a dolgozók valós problémáiról. Március közepe 

óta emberek ezrei veszítették el munkahelyüket vagy kerültek fizetés nélküli szabadságra. 

Azoknál a cégeknél ahol az MTSZSZ érdekképviseletet lát el, sikerült olyan megoldásokat 

találni, amellyel csökkenthető lett a munkavállalók tehervállalása és megmaradtak a 

munkahelyek. Szakszervezetünk támogatott és támogat minden olyan megoldást, amely a 

munkahelyek megőrzését szolgálja. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs 

Fórumán hetente rendszeres egyeztetés történik, ahol szakszervezetünk elnöke közvetlenül 

tudja tájékoztatni a kormányzati szereplőket a dolgozók helyzetéről, az intézkedések 

megvalósíthatóságáról, így az MTSZSZ tagságának problémái a legmagasabb szinten kerülnek 

ismertetésre, hogy azokra a legjobb megoldások szülessenek.  
 

Különleges május elseje 

Az idei évben a világjárvány életünk minden pillanatát átírta, így az idei május elseje is másként 

alakult, mint az elmúlt évtizedekben. Az MTSZSZ régebbi majálisokra emlékezett fotók 

segítségével, illetve megjelent a Gúla magazin, amely most először csak az interneten válik 

olvashatóvá az http://mtszsz.hu/hirek/megjelent-a-gula-magazin oldalon. 
 

Az MTSZSZ köszönti az édesanyákat  

1914-óta ünnepként tartják számon világszerte az Anyák Napját. Anna Maria Jarvis ekkor érte 

el, hogy az USA-ban nemzeti ünnepként tartsák számon. Hazánkban 1925 óta ünnepeljük az 

anyák napját május első vasárnapján.  

Az MTSZSZ szeretettel köszönti az édesanyákat: http://mtszsz.hu/hirek/boldog-anyak-napjat 
 

Ne hagyd elveszni az adód 1 %-át! Segíts, hogy segíthessünk! 

A Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítvány célja az MTSZSZ váratlan, valamint nehéz 

élethelyzetbe kerülő tagjainak támogatása. Kérjük, hogy támogasd Te is adód 1 %-ával a 

Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt. Adószámunk: 18647615-1-42 
 

Munkaügyi ellenőrzések tapasztalati 2019* 

Április 28-án jelent meg a munkaügyi hatóság 2019. évi ellenőrzési tapasztalatairól készült 

jelentés. 2019. december 31-ig a munkaügyi hatóság 15.509 munkáltatót ellenőrzött, a 

vizsgálatok során a foglalkoztatók 73 %-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az 

ellenőrzés alá vont munkavállalók (63 959 fő) 62 %-át érintették. 2018. évhez viszonyítva az 

ellenőrzések számában (2018. december 31-ig: 16 651 db) csökkenés, míg a szabálytalan 

munkáltatók arányában (2018. december 31-ig 72 %) csak kisebb különbség figyelhető meg. A 

szabálytalansággal érintett munkavállalók arányában javulás volt tapasztalható (2018. 

december 31-ig 69 %), arányaiban és számszakilag is kevesebb munkavállalót érintett 

valamilyen munkaügyi szabálytalanság a vizsgált időszakban. 
*forrás:  ITM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály  
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