MTSZSZ HÍRLEVÉL 2021. év 49. hét
Az internet és a közösségi média használatának veszélyei
A digitalizáció hatására mindennapossá vált az internet és a közösségi média használata, amelyek
a mindennapi munkavégzést is jelentősen átalakítják. A hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása
kiterjedhet a magáncélú internet-használatra, az e-mailezésre munkaidő alatt, az intranet és a
belső levelező rendszerek nem megfelelő használatára. Munkaviszony megszűntetéséhez vezethet
az olyan facebook poszt ami a munkáltatói jogkör gyakorlójával szemben sértő, gúnyos
hangnemet használ, illetve a munkáltató gazdasági érdekét sértő tájékoztatást ad. Természetesen
munkaidőn túl sem megengedettek a közösségi média (facebook, instagram, twitter) ilyen jellegű
használatai.
Bővebben az MTSZSZ webinárium: Az internet és a közösségi média használat veszélyei
Az MTSZSZ nyerte az üzemi tanácsi választásokat a MÁV Technológiai
rendszerüzemeltetési igazgatóságán
Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokat tartottak a MÁV Zrt. Technológiai
rendszerüzemeltetési igazgatóságán.
A voksoláson a választásra jogosultak 72,48%-a vett részt, amelyen az MTSZSZ jelöltjei a leadott
szavazatok 44 %-át kapták meg.
A testületbe két jelöltünk került (Szerencsi Bertalan és Tóth – Herke Judit)
A választási eredmény alapján munkavédelmi képviselő lett az MTSZSZ jelöltje Takács Tibold.
Köszönjük az MTSZSZ jelöltjeire leadott szavazatokat. Jelöltjeinknek gratulálunk!
Tovább nőtt a foglalkoztatottak száma*
4 millió 688 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma az idei év októberében.
2021 tizedik hónapjában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 688 ezer fő
volt. A 2021. augusztus–októberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 677 ezer
főt tett ki, ami 53 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. A hazai elsődleges
munkaerőpiacon nőtt a foglalkoztatottság, míg a külföldön dolgozók száma csökkent.
Az MTSZSZ tagjai 10 % kedvezménnyel borozhatnak a Hutka 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!
Iratkozz fel az MTSZSZ Youtube csatornájára
Ha még nem tetted meg, iratkozz fel Te is a csatornánkra, hogy elsőként láthasd legújabb
filmjeinket.
Az MTSZSZ bemutatkozó filmjein túl megtekinthető a jogi tevékenységeinkről, szakmai
programjainkról, valamint a rendezvényeinkről készült felvételek is.
Feliratkozás: MTSZSZ youtube csatorna

