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A munkavállalón is múlik, megkíméli-e állását a járvány 

Buzásné Putz Erzsébet, az iparban is meghatározó képviselettel rendelkező Mérnökök és 

Technikusok Szabad Szakszervezetének (MTSZSZ) elnöke elmondta, hogy egyelőre nem 

érkeztek visszajelzések olyan súlyos esetekről, amelyek a teljes gyártás leállását 

eredményezték volna. A teljes cikk elolvasható: https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-

munkavallalo-vedi-meg-az-allasat-a-jarvany-8641641/ 
 

Tárgyalás a bérekről az Infineon cégnél 

Az elmúlt héten bértárgyalásra került sor a ceglédi Infineon cég vezetése és szakszervezetünk 

között. Az első tárgyalási forduló alkalmával nem közeledtek az álláspontok, viszont mindkét fél 

egyetért abban, hogy a munkahely megtartása jelenleg a legnagyobb érték és legfontosabb 

feladat. Ennek kapcsán a vállalat vezetése felhívta a figyelmet a kámzsa, a maszkok szabályos 

használatára illetve a rendkívüli intézkedések szigorú betartására, amely mindenki közös 

érdeke.  
 

Érvényes és sikeres munkavédelmi képviselő választások az SMP cégnél 

Az elmúlt napokban munkavédelmi képviselő választásra került sor a kecskeméti SMP cégnél, 

ahol az MTSZSZ jelöltjei kiválóan szerepeltek. A 61,2  % részvétel mellett 2 fő került 

megválasztásra szakszervezetünk jelöltjei közül, többen póttagságot nyertek.  
 

Elismerések a vasutasoknak, gratulálunk kitűntetett tagjainknak  

A kialakult járványügyi vészhelyzet miatt a vasutasnapi kitüntetések átadására az elmúlt héten 

kerülhet sor. Az MTSZSZ több tagja kapott kitüntetést a MÁV-csoport érdekében végzett sok 

évtizedes munkájának elismeréseként. Kitüntetésükhöz gratulálunk és további sok sikert 

kívánunk munkájukhoz! 
 

Változhat a home office szabályozás 

A járványügyi vészhelyzet tavaszi időszakában több ezer munkavállaló került egyik napról a 

másikra home office-ba. Az otthoni munkavégzés számos kérdést vetett fel, a munkavédelmi 

szabályoktól a munkaidő nyilvántartásáig vagy a költségtérítésekig. Nagyon sok részlet 

kidolgozatlan jelenleg a Munka törvénykönyvében, illetve pontosítások szükségesek a 

rugalmasabb szabályozás és lehetőség biztosítása érdekében.  
 

5 éves az MTSZSZ hírlevél 

2015-ban a 38. héten jelent meg első alkalommal szakszervezetünk heti történéseit 

összefoglaló kommunikációs anyaga az MTSZSZ hírlevél, amely azóta folyamatosan írt a 

cégeknél végezett érdekvédelmi munkánkról és tárgyalásokról, a tagszervezetek életéről, a 

szakszervezeti programokról, a szolgáltató partnerek által biztosított kedvezményekről. Emellett 

az országos munkaerőpiac helyzetét, valamint a foglalkoztatást érintő kérdésekről is 

rendszeresen jelentek meg írások. Az 5 év alatt több mint 1200 cikkel, több mint 250 alkalommal 

jelent meg szakszervezetünk hírlevele.  
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