MTSZSZ HÍRLEVÉL 2021. év 44. hét
Járványügyi intézkedések - negyedik hullám
Az elmúlt héten a koronavírussal megfertőződtek száma jelentősen emelkedett, ezért több
kormányzati intézkedés is bejelentésre került. Ennek keretében a közösségi közlekedés eszközein
és megállóiban november 1-től ismét kötelező a maszk viselése. Új szabály, hogy a munkáltatók
jogszabályi lehetőséget kapnak a védőoltás megkövetelésére.
Az MTSZSZ előtt ismert, hogy az oltás kötelezővé tétele több vállalatnál foglalkoztatási problémát
vetít elő, ugyanakkor alkotmányossági kérdéseket is felvet, ezért azonnali lépésként kértük a
konföderációkon keresztül, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának az
összehívását, valamint több cégnél is egyeztetésekre fog sor kerülni a következő napokban.
Szakszervezetünk továbbra is elengedhetetlennek tartja a járvány elleni védekezést, kiemelt
figyelmet fordítva a védőeszközök folyamatos biztosítására, a közösségi helységek mindennapi
takarítására és gyakori fertőtlenítésére, a lehetőségekhez képest az otthoni munkavégzés minél
szélesebb körben történő alkalmazására és az oltás önkéntességi elvének fenntartására.
A kormányzati szereplőkkel, valamint a vállalatok vezetésével történt tárgyalások eredményeiről
rendkívüli hírlevélben tájékoztatjuk tagjainkat.
A Vasúti Alágazati Párbeszéd Bizottság konferenciát tartott
Október 27-28-án a Vasúti Alágazati Párbeszéd Bizottság konferenciát tartott, amelynek soros
elnöki feladatait a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete látta el. Az idei év központi
témája a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia volt. A konferencián a Budapesti Fejlesztési
Központ, a MÁV - START, a MÁV, a Rail Cargo Hungaria vezetői és szakemberei, valamint az
érdekképviseletek is kifejtették véleményüket a stratégia kapcsán. A fejlesztésekben lévő
lehetőségeken túl a témához kapcsolódó foglalkoztatási és pályakapacitási kérdések is előtérbe
kerültek.
Óraátállítás, kezdődik a téli időszámítás
Október 31-én, vasárnap kezdődött a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromkor
állították át kettőre. Hasznos az óraátállítás azoknak is akiknek életritmusa egybeesik a
természetes fény ritmusával. A hátrányok közé tartozik, hogy az emberek közérzetére rövid távon
káros, emiatt megnő a belesetek száma. Sokaknak akár 10-14 napig tartó kellemetlen közérzetet,
fejfájást és koncentráció-csökkenést okoz az óraátállítás, de a stroke előfordulása is gyakoribb az
átállítást követő pár napban. Hosszabb ideje szerepel az Európai Unió döntéshozóinak a
napirendjén az óraátállítás megszűntetése, de eddig nem sikerült eredményre jutni, így egy ideig
még velünk marad a téli - nyári időszámítás kérdése.
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!

