MTSZSZ HÍRLEVÉL 2020. év 40. hét
Az MTSZSZ állította a legtöbb jelöltet a MÁV-SZK üzemi tanács választáson
Az elmúlt héten lezárult a jelöltállítási határidő a MÁV Szolgáltató Központ üzemi tanácsi és
munkavédelmi képviselő választás kapcsán. A vállalatnál jelen lévő érdekképviseletek közül az
MTSZSZ állította a legtöbb jelöltet az üzemi tanácsi voksolásra, amely első alkalommal
üzletáganként külön-külön kerül lebonyolításra.
A munkajog aktuális kérdései a járványügyi időszakban a webinárium 1 részében
Az MTSZSZ 2020 őszén webinárium keretében élő adásokban segít eligazodni a munkajog, a
munkavédelem szövevényes világában.
Az első előadás során: tisztáztuk a vírus idején betartandó szabályokat, a home office-ra
vonatkozó rendelkezéseket, az önkéntes és a kötelező karantén esetére vonatkozó táppénz
előírásokat. A teljes adás megtekinthető az MTSZSZ honlapján, illetve youtube csatornáján:
https://www.youtube.com/watch?v=vCPItRS2izQ&t=470s
A következő részben szeptember 29-én a szabadsággal kapcsolatos valamennyi tudnivalót
beszéljük át.
Tárgyalás a SMP cég vezetésével
Szakszervezetünk vezetése videokonferencián keresztül tartott egyeztetést az SMP cég humán
vezetésével, amelyen a munkavállalók leterheltsége, a munka és a magánélet egyensúlyának
megteremtése, a szakszervezeti tevékenység törvényben biztosított jogainak érvényesítése
szerepelt.
Érvénytelen üzemi tanácsi választás a Contitech cégnél
Szeptember 18-án és 21-én üzemi tanács választásra került sor a váci Contitech cégnél, ahol a
leadott szavazatok száma nem érte el a 50 %+1 főt, így a választás érvénytelen lett. A
törvényben meghatározottak szerint újabb fordulót kell tartani, ahol már újabb jelöltet nem lehet
állítani.
Tíz további regionális vonalon ismét vonatok közlekednek
Október 1-től ismét vonatok fognak közlekedni a június 6-án bevezetett korlátozásokat
követően.
Ismeretes, hogy a járványügyi menetrend nyár eleji bevetésével a vasúti mellékvonalakon, a
vasúti közlekedés közúti közlekedésre terelődött át.
Az MTSZSZ a bevezetés kapcsán azonnal tájékoztatást kért az Innovációs és Technológia
Minisztérium közlekedéspolitikai államtitkárától, a MÁV Zrt. valamint a MÁV-START Zrt.
vezetésétől. További részletek: https://mtszsz.hu/hirek/tiz-tovabbi-regionalis-vonalon-ismetvonatok-kozlekednek
Már a jegybank is jelentős elbocsátásokkal számol
A munkanélküliségi ráta 6,5 százalékra is felkúszhat, a versenyszférában dolgozók létszáma
pedig 2021 első hónapjaira 100 ezer fővel is csökkenhet - derül ki a jegybank prognózisából.
Védjük meg a munkahelyeket: https://mtszsz.hu/csatlakozz
www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

