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Állítólag több tárcánál is nagy a felháborodás, a vezetők alig tudják csillapítani az
indulatokat.

Nincs egységes szabályozás az ügyben, hogy ki és milyen feltételekkel mehet haza dolgozni,
illetve kinek kell mindenképpen bejárnia a minisztériumokba és a központi igazgatási
szervekhez, a belső utasítások pedig naponta változnak - írja a Népszava.

A lap több minisztériumi munkatárssal is beszélt, ők azt mondják, egyes hivatalok először
hazaengedték alkalmazottaik nagy részét, majd mégis visszarendelték őket. Szerintük a
legvalószínűbb, hogy van utasítás, csak szokás szerint nem hozzák nyilvánosságra.

Erről számolt be a Népszavának a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke is, aki látott egy szöveget,
amiben az szerepelt: „Valamennyi kormánytisztviselő és közalkalmazott személyes
munkavégzésre kötelezett. (…) Erre tekintettel otthoni munkavégzés, illetve távmunka
alapesetben további intézkedésig nem engedélyezhető.” Boros Péterné információi szerint több
tárcánál is olyan nagy a felháborodás, hogy a vezetők alig tudják csillapítani az indulatokat.

A lap azt írja, egy tankerületi központból azt a beszámolót kapták, hogy egy újszíves kollégájuk
sem mehet haza, ahogy az sem, akinek a férje veseátültetésre vár és a legyengült
immunrendszere miatt fokozottan veszélyeztetett, ugyanakkor van olyan központi hivatal, ahol
hetekkel ezelőtt elkezdték azoknak az elektronikus csatlakozóknak a beszerzését, amelyekkel
otthonról is el lehet érni a belső levelezést és hozzá lehet férni az elintézésre váró anyagokhoz
is.

1/2

Nem engedik a távmunkát minden minisztériumban és hivatalban
2020. március 20. péntek, 09:00

A Népszava értesülései szerint, a KSH hazaengedi a 14 év alatti gyermeket nevelőket és 60 év
fölöttieket, de nem tart vissza másokat sem az otthoni munkavégzéstől, ha nem feltétlenül
szükséges a fizikai jelenlétük.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, az Index megszerzett egy külügyminisztériumi belső
levelet, amiben Magyar Levente miniszterhelyettes kiosztotta a tárca főosztályvezetőit és a
nagyköveteket, és jelezte: elfogadhatatlannak tartja, hogy a vírusveszélyre hivatkozva nem
dolgoznak az alkalmazottak.

(narancs.hu)
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