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Döntött az Alkotmánybíróság a "rabszolgatörvényről"
Az Országgyűlés 2018 végén fogadta el a Munka Törvénykönyve módosítását, amely ellen közösen
léptek fel a szakszervezetek. (Ez a törvénymódosítás ad lehetőséget az "önként vállalat
túlmunkára" illetve a 36 havi munkaidőkeret alkalmazására) A törvény módosítás az
Alkotmánybírósághoz került, amely nem semmisítette meg a teljes egészében a vitatott részeket.
Ugyanakkor kimondta, hogy ha a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak egy évnél hosszabb,
a heti pihenőidő és a munkavállaló által teljesített rendkívüli munkavégzés átlagban történő
elszámolása tekintetében akkor is egy évet kell figyelembe venni, nem pedig a munkaidőkeret (az
elszámolási időszak) teljes időtartamát.

Nincs előrelépés a közszolgáltató vállalatok bértárgyalásain
Az elmúlt héten került sor a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának ülésére, ahol
konkrét javaslatot a bérek fejlesztésére a munkáltató oldal nem fogalmazott meg, illetve a
tulajdonosi hozzájárulás továbbra sem biztosított a bértárgyalásokra. Az érintett munkavállalók
(köztük a vasutasok, volánosok, postások) eddig mérhetetlen türelemmel várták a tárgyalások
kezdetét, amely türelem elfogyott. A közszolgáltatások a járvány idején sem álltak le, mértékük
nem csökkent, a járványügyi kockázat viszont kiemelkedően sújtotta ezen a területen dolgozókat.
A versenyszféra növekvő béradatai és az inflációs adatok közismertek, így a közszolgáltatások
területén dolgozók anyagi elismerése nem tűr halasztást.

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 :
https://mtszsz.hu/galeria/az-mtszsz-koszonti-az-edesanyakat

Május 1. - A munka ünnepe
A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap, a legtöbb országban
hivatalos állami szabadnap, amely a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokról
hivatott megemlékezni. A legtöbb országban május elsején, az Amerikai Egyesült Állomokban és
Kanadában viszont szeptember első hétfőjén ünneplik.

Április 28. – A munkabalesetben elhunyt munkavállalók emléknapja*
Magyarországon 2012. augusztus 13-án a Kormány a Nemzetgazdasági Minisztérium
előterjesztése alapján április 28. napját a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant
munkavállalók emléknapjává nyilvánította. Magyarországon 2020. évben 20.336 munkabaleset
következett be, ebből 64 baleset volt halálos.
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