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Mikor kerül felülvizsgálatra az ideiglenes járványügyi menetrend?  

A június 6.-óta érvényes, regionális vasútvonalakra életbeléptetett, ideiglenes járványügyi 

menetrenddel kapcsolatban továbbra is számtalan kérdés érkezik szakszervezetünkhöz 

tagjainktól. A bevezetéssel kapcsolatos, számtalan ellentmondásra szakmai alapokon nyugvó 

választ eddig nem kaptunk, ugyanakkor a rendszer felülvizsgálatára az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium ígéretet tett, ezért az MTSZSZ a következő, június 26- i MÁV-START 

Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésen kérte a téma napirendre vételét.  
 

Visszaáll a Munka törvénykönyve számos rendelkezése 

2020. július 1-jével a járványügyi vészhelyzet idején alkalmazott Munka Törvénykönyvet érintő 

jogszabály megszűnik, így a munkaidő-beosztás 96 órán belüli egyoldalú módosítása, az otthoni 

munkavégzés, illetve a távmunka kötelező elrendelése, valamint a munkavállalók egészségi 

állapotának szükséges mértékű ellenőrzése.  

A veszélyhelyzet megszűntetése nincs kihatással az elmúlt időszakban létrejött 

megállapodásokra, amely alapján elrendelt munkaidőkeretben történik a munkavállalók 

foglalkoztatása. A csökkentett munkaidőre vonatkozó állami támogatásokat a cégek ez év 

augusztus végéig kérelmezhetik, hasonlóan a kutatás fejlesztési támogatásokhoz.  

 
 

Egyeztetés a Schäfer Oesterle cégvezetésével 

Az elmúlt héten videó konferencián tartott egyeztetést az MTSZSZ országos vezetése, a helyi 

ügyvivők bevonásával a bonyhádi Schäfer Oesterle Kft vezetésével. A megbeszélés témája a 

járványügyi vészhelyzetet követő foglalkoztatás aktuális kérdései voltak, figyelemmel a cég 

helyzetére.  
 

Mindenki számára ingyenes szemvizsgálat Budapesten, az MTSZSZ központjában 

A járványügyi vészhelyzet végével, de az egészségügyi szabályok betartásával ismét mindenki 

számára ingyenes szemvizsgálatot szervez az MTSZSZ. 

A vizsgálat Budapesten az MTSZSZ központjában kerül megtartásra. (Budapest, Kerepesi u 

3.sz)  2020. július 16-án csütörtökön, 09:00-15:00 órák között.  

Vizsgálat ingyenes, de jelentkezés szükséges a 06-1-511-1804 telefonszámon vagy a 

mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen. Mindenki jogosult az ingyenes szemvizsgálatra, 

MTSZSZ tagok számára vásárlási kedvezmény is biztosított. 
 

Az MTSZSZ tagjai 50 % kedvezménnyel vásárolhatnak informatikai vírusvédelmi 

termékeket  

Válaszd az ESET cég átfogó vírusvédelmi megoldásait számítógépedre és / vagy androidos 

okostelefonodra, amelyet a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének tagjaként 

most 50% kedvezménnyel vásárolhatsz meg.  

További részletek: http://mtszsz.hu/file/downloader9/18.pdf 

 https://www.eset.com/hu/mtszsz/ 
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