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Ellenőrizheti-e a munkáltató, hogy munkaidőben, mikor, milyen oldalakat
nézek meg az interneten?
Az az információ, hogy a munkavállaló milyen internetoldalakat látogat, illetve milyen adatokat
tölt le, a vonatkozó adatvédelmi szabályok alapján személyes adat.
Ha a munkáltató kizárólag munkavégzési célból engedélyezte a munkaeszközön történő
internethasználatot és a magáncélú használatot kifejezetten megtiltotta, úgy bármikor jogosult
ellenőrizni, hogy a munkavállalók a magánhasználat tilalmára vonatkozó utasítását betartják-e.
Ennek azonban előfeltétele, hogy a munkáltató előzetesen kifejezetten és később bizonyítható
formában felhívta a munkavállalók figyelmét az internethasználat korlátozására, illetve a
munkáltatói utólagos ellenőrzés lehetőségére.
Más a helyzet akkor, ha a munkáltató a magáncélú internethasználatot kifejezetten engedélyezte,
illetve ha a munkáltató nem hozott kifejezett, a magáncélú használatot tilalmazó vagy korlátozó
intézkedést. Ezekben az esetekben az internethasználatot (így a látogatott oldalakat, illetve a
letöltött adatokat is) kizárólag a munkavállaló adatvédelmi követelményeknek megfelelő előzetes
hozzájárulása alapján ellenőrizheti.
Az MTSZSZ tagjai számára a jogi tanácsadás és jogsegély ingyenesen igénybe vehető
szolgáltatás.

Egyeztetés a BKV tagcsoport vezetésével
Az elmúlt héten szakszervezetünk központi vezetése egyeztetést tartott a Budapesti Közlekedési
Vállalatnál dolgozó ügyvivőnkkel. A megbeszélés témája volt a tagcsoport helyzete, a közelgő
üzemi tanácsi választások, illetve a foglalkoztatás és a munkakörülmények alakulása a vállalatnál.

Folyamatban a MÁV START és a MÁV Vagon tevékenység átalakítása
Az MTSZSZ folyamatosan tárgyalásokat folytat a MÁV-START vezetésével a járműgyártási
tevékenyéghez kapcsolódó átszervezés miatt. Ismeretes, hogy 2021. október 1-től nagy
létszámban kerülnek át START-os munkavállalók a MÁV-Vagon vállalathoz.

ÉN MTSZSZ TAG VAGYOK! JÁNOS - Rail Cargo Hungaria
Ismerd meg Te is a Rail Cargo Hungária-nál dolgozó mozdonyvezető tagunk gondolatait, aki
elmondja, hogy minél többen vagyunk MTSZSZ tagok, annál eredményesebbek tudunk lenni.
Részletek: ÉN MTSZSZ TAGOK VAGYOK! JÁNOS - Rail Cargo Hungaria

Az M TSZ SZ ta g ja i 10 % k edvezmén n yel bo ro zh a t n a k a Hutk a
Bormanufaktúrában
Tokaj-Hegyalja egyik gyöngyszeme a Sárospataktól 5 km-re fekvő Hercegkút.
A település fő nevezetességei közül kiemelkedő a Kőporosi és a Gombos-hegyi Pincesor,
melyek a Világörökség részét képezik. A Gomboshegyi pincesoron található a Hutka
Bormanufaktúra, amely 16 fő befogadására alkalmas családi pincével rendelkezik.
A borkóstolás árából és a forgalmazott termékekből 10 % kedvezményt nyújtunk az MTSZSZ tagok
számára!

https://www.facebook.com/Hutka-Bormanufakt%C3%BAra-103875278098618

