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Járványügyi menetrend a vasúti mellékvonalakon 

2020. június 6-tól járványügyi menetrend bevezetését tervezi a MÁV-START több vasúti 

mellékvonalon, ami a sajtóban megjelent hírek, valamint a cég kommunikációja szerint napi egy-

két vonatpár közlekedését jelentené. Számos esetben vonatpótló buszok vagy a párhuzamosan 

haladó Volán járatokkal történne az utazási igények kiszolgálása.  

Mivel a járványügyi vészhelyzet megszűnt, így szakszervezetünk megítélése szerint jelenleg 

értelmetlen, ugyanakkor gazdaságilag és társadalmilag nem indokolt a mostani intézkedés 

végrehajtása. Többen az érintett vasútvonalak több lépcsőben történő bezárásától, a vasúti 

személyszállítás megszűntetésétől tartanak.  

A menetrendváltozás előtt pár nappal korábban a vállalat által kiadott tájékoztatásból 

konkrétumok nem ismerhetőek meg. Eddig az érdekképviseletekkel sem történt egyeztetés, így 

az érintett vasutasok körében bizonytalanság alakult ki.    

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete konzultációt kezdeményezett a 

vasúti mellékvonalak vonattal történő kiszolgálásáról, a járványügyi menetrendről és az 

ehhez kapcsolódó foglalkoztatás biztosításáról az érintett vállalatok vezetésével, 

valamint tájékoztatást kért a közlekedéspolitikáért felelős államtitkártól.  
 

Egyeztetés a Bosch ügyvivőivel 

Az elmúlt héten szakszervezetünk országos vezetése és a miskolci Bosch cégnél dolgozó új 

ügyvivőink személyes egyeztetést tartottak, ahol megvitatták az MTSZSZ helyi szervezetének 

munkatervét. Tájékoztatást kaptak a járványügyi vészhelyzet során tett országos érdekvédelmi 

tevékenységről, az MTSZSZ szolgáltatásairól és kommunikációs lehetőségeiről, valamint a 

szakszervezeti képzésekről és az idei évre tervezett programok megvalósíthatóságáról.   

Visszatérés a munkahelyekre 

Magyarországon a koronavírus járvány visszaszorítására hozott szigorú intézkedések 

fokozatosan enyhítésre kerülnek, így a vállalkozások is visszatérhetnek a szokásos 

működéshez, a munkavállalók pedig a munkahelyükre. A vírus jelen van a környezetünkben, 

ennek megfelelően a munkáltatóknak az újra indulás során is kezelni kell a járványügyi 

kockázatot, meghozva számos olyan intézkedést, amely a fertőzés terjedésének kockázatát 

csökkenti. Összegyűjtöttük a legfontosabb javaslatokat, amelyek honlapunkon az alábbi helyen 

olvasható: https://mtszsz.hu/koronavirus_hirek/visszateres-a-munkahelyre 
 

Csökkent a foglalkoztatottak száma* 

2020. áprilisában a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 368 ezer fő volt, ami az előző 

hónaphoz képest 73 ezer fővel, tavaly áprilishoz képest pedig 136 ezer fővel csökkent.  

A regisztrált munkanélküliek munkába állását segíti a kormányzat a "Munkahelyteremtő 

támogatás" pályázattal, amellyel a fizetésüket 4 hónapig az állam fizeti, és további 3 hónapig 

kötelezettséget kell vállalnia a munkáltatónak a továbbfoglalkoztatásukra. 
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