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Az MTSZSZ felvetése a nyári gyermekfelügyeletről 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán  Buzásné Putz Erzsébet 

MTSZSZ elnök részéről felvetésre került a nyári gyermekfelügyelettel kapcsolatos javaslatunk. 

Több cégnél, ahol ez idáig állásidőre vagy szabadságra kényszerültek a dolgozók, most már 

fokozatosan visszaáll a termelés. Azonban a dolgozók a hosszabb leállás miatt időarányos, 

vagy ennél nagyobb részben kényszerültek a szabadságuk kivételére. Ennél fogva az év 

hátralévő részében, különösen a nyári szünet idejére nem tudják elhelyezni a gyermekeket. 

Ugyanez vonatkozik az óvodák, bölcsődék esetében is. 

Javasoltuk, hogy a jelenlegi szabályozás szerinti (június 30) napközi ügyelet idejét tolják ki 

legalább július 31-ig, vagy a teljes szünidő időtartamára.  A javaslatunkat fogadták, továbbítják 

az EMMI államtitkárának, aki  készíti a nyári időszakra összeállított rendelkezési csomagot, amit 

rövidesen megküld számunkra. 

 

A Rail Cargo Hungária jövőjét meghatározó ügyben járt el az MTSZSZ 

Az ITM foglalkoztatáspolitika, illetve az innovációs miniszter felé tettünk lépéseket a Rail Cargo 

Hungária Zrt. foglalkoztatás biztonságának érdekében. A cég szórt elegy továbbításának 

lehetőségét kellett biztosítani a jövő évi költségvetésben, hogy a feladat a Cargo-nál 

megmaradhasson állami támogatással. Levelünkben felhívtuk  Miniszter Úr figyelmét a feladat 

fontosságára, annak környezetvédelmi hatásaira és nem utolsó sorban a munkavállalók 

foglalkoztatási biztonságára. 

Az ügy nyugvópontra került, a támogatás bekerült a költségvetésbe. 
 

A munkahely megtartása a közös cél a SIIX cégnél  

Az MTSZSZ vezetése a helyi tisztségviselővel együtt egyeztetést folytatott a SIIX nagykőrösi 

gyárának japán vezetőjével és a HR vezetővel a vállalat zavartalan működéséről, a 

munkavállalók foglalkoztatási biztonságáról, valamint a vírushelyzet okozta gazdasági 

problémák megoldási lehetőségéről. Megvitatták a cég gazdaságvédelmi akcióterv keretében 

igényelhető bértámogatási lehetőségét, amihez szakszervezetünk felajánlotta konkrét 

közreműködő segítségét a támogatás igénybe vételére. 

 

Te is lehetsz bajban, segíts hogy segíthessünk! Május 20-ig nyilatkozhatsz adód 1 %-ról 

Kérjük, segítsd Te is adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, 

amelynek célja a hátrányos helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása.  

Adószámunk: 18647615-1-42 

Amennyiben még nem éltél a lehetőséggel, hogy adód 1 százalékáról rendelkezz május 20- ig 

megteheted.  

Segíts, hogy segíthessünk! 

 

file:///C:/Users/Felhasználó/Downloads/www.mtszsz.hu
file:///C:/Users/Felhasználó/Downloads/www.facebook.com/mtszsz

