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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium, az alapító szakszervezetek valamint a Stratégiai 
és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége megál-
lapodott a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóru-
mának megalakításáról.
A közműszektorban működő vállalatok közötti számos azo-
nosság arról győzte meg az érintetteket, hogy nemzeti szintű 
munkaügyi kapcsolatok hazai rendszerét célszerű kiterjesz-
teni, illetve olyan szinten is formalizálni, ahol valamennyi 
szereplő érdekeltsége biztosítható.

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, mint 
az aláíró érdekképviseletek egyike elkötelezett az érintett 
szektorban dolgozók problémáinak minél szélesebb körben 
történő kezelésében és a megoldások kidolgozásában.

A KVKF a köztulajdonban működő közszolgáltatásokat köz-
vetlenül érintő gazdasági tárgyú kormányzati döntések elő-
készítésében közreműködő háromoldalú konzultatív, véle-
ményező és javaslattevő fórum. A KVKF szervezeti keretet 
biztosít a köztulajdonban működő közszolgáltatást végző 
vállalatok országos és ágazati munkaadói, illetve munkavál-
lalói szereplőinek, valamint a Kormánynak, hogy rendszeres 
egyeztetéseket folytassanak a munkabéke megőrzése érde-
kében. A KVKF tevékenysége a Versenyszféra és a Kormány 

Állandó Konzultációs Fóruma és a Nemzeti Gazdasági és 
Társadalmi Tanács feladat- és hatáskörét nem érinti.

A KVKF célja a köztulajdonban működő közszolgáltatások 
munkavállalói, munkáltatói érdekképviseleteinek valamint a 
Kormány szándékainak egyeztetése, megállapodások kiala-
kítása, információk cseréje és szabályozási javaslatok meg-
tárgyalása.

Az MTSZSZ is részt vett a Közszolgáltató Vállalkozások 
Konzultációs Fórumának megalakításában
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Február végén ünnepelte az MTSZSZ a 28. születésnap-
ját. Mi volt ennek a közel három évtizednek a legnehe-
zebb és a legszebb pillanata?
Meglehetősen hosszú időszak ez, amelyben bizony sok 
nehézség adódott. A feladatokkal megbirkóztunk, a mun-
káltatókkal kemény tárgyalásokat folytattunk a munkavál-
lalók érdekeinek szem előtt tartásával - eredményesen.
A legszomorúbb, hogy a társ- szakszervezetekkel kellett 
és kell még ma is méltatlan harcot vívni. Van olyan szak-
szervezet, amelyiknek az MTSZSZ mindig útjában volt. 

Azonban ezek a támadások mindig új erőt adnak az MT-
SZSZ számára, egyre több támogatót, új tagot hoznak, ami 
azt bizonyítja, hogy a korrekt, kiszámítható, szakszerű ér-
dekvédelemre szükségük van a dolgozóknak. A legszebb 
pillanat pedig az, amikor valakinek pozitív meglepetést, 
örömet tudunk szerezni. Az mindig megható. Ezekért a 
pillanatokért érdemes dolgozni.

Nagyon megváltozott az MTSZSZ a 28 év alatt? A tagság 
összetétele minden bizonnyal, hiszen ma már orvosok, 
pedagógusok, operátorok, fizikai dolgozók is az MT-
SZSZ-t erősítik. Nem ellentmondásos ez a szakszerve-
zet elnevezésével és eredeti célkitűzéseivel?
Az MTSZSZ eredetileg szakmai alapon szerveződött, kizá-
rólag a műszaki munkavállalók körében. Azonban hamar 
bebizonyosodott, hogy a műszaki létszám a vállalatoknál 
mintegy 5-6%-ot tett ki.
A Munka törvénykönyve pedig 10%-os küszöböt állapított 
meg ahhoz, hogy az érdekegyeztető tárgyalások teljes 
jogú résztevőjeként tudjuk az érdekeket képviselni.
Ezért alapul véve a jogelőd szervezetünk alapelveit, nyitot-
tunk minden munkavállaló felé.
Ma már bárki tagja lehet az MTSZSZ-nek, aki elfogadja a 
célkitűzéseinket.

Az MT jelentős változtatása, a munkaerő piaci helyzet át-
alakulása, és persze az MTSZSZ által kínált érdekvédelmi 
valamint szolgáltatási csomag következtében egyre több 
vállalattól keresik a dolgozók az MTSZSZ-t és csatlakoz-
nak hozzánk.
Két jelentős területen tevékenykedik a Mérnökök és Tech-
nikusok Szakszervezete, egyrészt az állami vállalatoknál, 
elsősorban a közlekedés terén (MÁV és valamennyi leány-
vállalatánál, BKV, BKK és leányvállalatai, Budapest Közút, 
Rail Cargo Hungária, jó néhány magánvasút vállalat)
A másik nagy terület a versenyszféra vállalatai, ahol első-
sorban az autóiparban és beszállítóinál értünk el jelentős 
eredményeket.
Mára több mint 12000 aktív taggal rendelkezünk 60 vál-
lalatnál.

2017. mozgalmas év volt a szakszervezet életében. 
Tisztújító Kongresszust tartott az MTSZSZ, ahol újból 
100% eredménnyel választottak elnöknek.
Miként értékeled ezt a töretlen bizalmat a tagság részéről?
Mindenekelőtt itt is szeretném megköszönni, hogy ismét 
bizalmat szavaztak nekem.

Sokat dolgozom azért, hogy elégedett legyen az MTSZSZ 
tagsága. Figyelemmel kísérve a körülöttünk zajló ese-
ményeket, abból ötleteket merítve dolgozom egy modern 
szakszervezet működésén, új típusú stratégián. A tagság 
széleskörű információin alapulva dolgozunk kollégáim-
mal együtt azon, hogy minél többet tudjunk nyújtani a tag-
jainknak.

Szeretem ezt a munkát, nagyon jó érzés, ha adni tudok. Az 
is nagyon jó érzéssel tölt el, hogy megbíznak bennem, egy-
ben felelősség is, hogy ennek a bizalomnak megfeleljek.

A tavalyi évben tovább erősödött az MTSZSZ, újabb és 
újabb cégeknél jelent meg a szakszervezet. Mi az MT-
SZSZ sikerének titka?
Számos olyan vállalat van Magyarországon, ahol nem mű-
ködik szakszervezet.
Azonban a létszámhiányból adódóan egyre több a túlóra, 
hétvégi munka. A dolgozóknak szükségük van jogi segít-
ségre, ezek elszámolásában, a túlmunka elrendelésében 
vagy a munkaszerződés módosításában. Így sorra keresik 
meg szakszervezetünket a tagszervezet megalakítására 
és az érdekvédelmi munka elindítására. Az elmúlt egy-két 
évben sorra alakultak meg az MTSZSZ helyi szervezetei, 
a Mercedes, Kühne+Nagel, Bosch, Zarges, CabTec, EBM 
Papst, Tetra Pak a Conti Tech a SIIX vállalatoknál.
Ezeknél a cégeknél igyekszünk mielőbb megállapodásokat 
kötni a bérekre, a foglalkoztatásra vonatkozóan sőt több 
helyen elindítottuk a kollektív szerződések létrehozását.
Hogy mi ennek a sikernek a titka? Véleményem szerint a 
kiszámítható és korrekt érdekvédelmi munka. Nem ígér-
getünk, hanem igyekszünk megoldani a felvetett problé-
mákat.

Az elmúlt évben teljesen megújult az MTSZSZ kommu-
nikációja. Új honlap, yotube csatorna, pörgő facebook 
oldal, kisfilmek a szakszervezetről. Ezek szerint fon-
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tosnak ítéled a kommunikációt. Miben látod a fejlődési 
lehetőségeket? Milyen új trendeket érdemes követni a 
kommunikáció fejlődése- fejlesztése terén?
Nagyon fontosnak tartom a kommunikációt, hiszen a mi 
munkánk is az információkra épül, valamint a tagok felé 
is el kell juttatnunk rengeteg tudnivalót. Szükségünk van 
mindkét irányban az észrevételekre, véleményekre. Ezen 
túl a fiatalokat is így tudjuk közelebb hozni a tevékenysé-
günkhöz. A mai kor megköveteli, hogy szakszervezetünk 
is igénybe vegye mindazon technikai lehetőségeket, ame-
lyekkel minél több embert érünk el. Az elmúlt évben je-
lentős lépést tettünk ebben nemcsak technikailag, hanem 
dizájnban is. A továbbiakban arra kell törekednünk, hogy 
a hírek publikálásának gyorsaságában az elsők legyünk. 

Napjainkban a legtöbb cég munkaerőhiánnyal küzd, míg 
pár éve a leépítések ellen kellett küzdelmet folytatni. 
Mostanra viszont a gazdasági fejlődés gátja lett a mun-
kaerő hiánya. Miként változott meg a szakszervezetek 
szerepe ebben az új helyzetben?
Valóban jelentősen megváltozott a munkaerő piaci hely-
zet, ami új szakszervezeti stratégiát is követel. Az MTSZSZ 
ebben a helyzetben partnerséget alakít ki a vállalatok ve-
zetésével, és azon dolgozunk közösen, hogy megállítsuk 
a fluktuációt.
Munkahely megtartó intézkedéseket dolgozunk ki, egész-
ségügyi és más szolgáltatások biztosításával próbáljuk 
megtartani a munkavállalókat. A régi dolgozóknak lojali-
tás bonus bevezetését javasoljuk a megtartás érdekében.

Meddig fog tartani ez az állapot? Mikor kell újra a munka-
helyek megtartásáért küzdeni? Az ipar 4.0 hatására lehet 
készülni a vállalatoknak és az érdekképviseleteknek?
A digitalizáció és a robotizáció szükségszerűen bekövet-
kezik. A munkaerőhiány szükségessé teszi, hogy több 
munkafolyamatot robotokkal végeztessenek. Néhány év 
múlva ezek a robotok emberi erőt fognak kiváltani, azon-
ban nem minden területen. A robotok megjelenésével a 
munkaerőt kell majd átcsoportosítani. Figyelnünk kell 
erre a folyamatra és fel kell készülni rá. Van már erre pél-
da Magyarországon is, hiszen a 4-es metró vezető nélkül 
közlekedik, a csomagoló gyártásban teljesen digitalizált 
munkafolyamatok vannak már most is, de az autógyártás-
ban is van olyan terület pl. a Mercedesnél is, ahol robotok 
dolgoznak.

Egyes vállalatoknál (MÁV-Csoport, Mercedes) több évre 
szóló bérmegállapodásokat között az MTSZSZ. Ez kiszá-
míthatóságot teremt, vagy bebetonozza a béreket és a 
bérfejlesztési lehetőségeket?
A munkavállalók szempontjából mindenképpen egy előre 
kiszámítható bérrendezést jelent.
Szükség volt egy nagyobb mértékű bérmegállapodásra, 
- a MÁV csoportban 3 évre szóló 30 %-os bérnövekedés-
re, a Mercedesnél 2 évre 20%-os béremelésre – mert a 
versenyszféra éppen a munkaerőhiány miatt év közben is 
jelentős emeléseket hajtott végre. A hosszabb távú bér-
megállapodással lehetett igazítani a kereseteket az egyes 
ágazatokban.
A dolgozók megtartása, a fluktuáció csökkentése itt is 
fontos szempont.

Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy beszorulnak a bérek a 
többi ágazathoz képest, úgy kezdeményezni fogjuk a meg-
állapodás újra tárgyalását.

Több, mint 60 cégnél kell helytállni, 12000 tag érdekét 
képviselni a bértárgyalások során.
Részvétel a VKF (Versenyszféra és a Kormány Állandó 
Konzultációs Fóruma) és a Liga konföderáció munká-
jában, pár hete a KVKF-ben is (Közszolgáltató Vállalko-
zások Konzultációs Fóruma). Hogyan hívd ezt? Van kivel 
megosztani a feladatokat?
Ezek a feladatok összefüggnek. A vállalatoknál végzett ér-
dekvédelmi, érdekképviseleti munka, a tárgyalások tapasz-
talatai beépülnek az országos szintű képviseleti munkában.

A Liga társelnökeként a versenyszférában lévő szakszerve-
zetek munkáját is igyekszem segíteni, átadva az informá-
ciókat. Az MTSZSZ tagok érdekképviseletét egy jól képzett 
szakmai csapat közreműködésével látjuk el, akik között jo-
gászok, szakértők segítik a munkámat.
Ezen kívül a nagyobb létszám tagszervezeteinknél is van-
nak ún. főállású tisztségviselőink, akik a helyi ügyekben 
eljárnak. A legfontosabb kérdésekben, mint a kollektív 
szerződés és a bértárgyalások, mindig személyesen ve-
szek részt.

Milyen feladatok várnak az MTSZSZ-re 2018-ban?
Feladatok folyamatosan adódnak. Már ez év elején több 
vállalatnál megkötöttük a bérmegállapodásokat. Az MT-
SZSZ fennállása óta először sztrájkot szerveztünk az egyik 
gyárban. Ha a kétórás figyelmeztető sztrájk nem bizonyul 
megfelelő nyomásgyakorlásnak a megállapodásra, úgy 
egész napos sztrájkot szervezünk.
Folytatjuk az MTSZSZ képzési programját, számos ren-
dezvény megvalósításán dolgozunk, folytatjuk a népszerű 
szakmai látogatások sorát.
Bővítjük és az igényekhez igazítjuk szolgáltatásainkat. A 
partnerség erősítésén dolgozunk a vállalatokkal és part-
nereinkkel. További kollektív szerződéseket szeretnénk 
kötni a munkáltatókkal a munkavállalók stabil foglalkoz-
tatása érdekében.

Fotó: NGM
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Bérmegállapodások 2018
Változik a minimálbér és a garantált bérminimum 
összege
2018. január 1-jétől a havi minimálbér 138 000 forint, 
kedvezmények igénybe vétele nélkül nettó: 91.770 forint, 
a havi garantált bérminimum 180 500 forint, kedvezmé-
nyek igénybe vétele nélkül nettó: 120.032 forintot jelent.

MÁV-csoport
Több tárgyalást és egyeztetést követően az MTSZSZ alá-
írta az idei évre vonatkozó megállapodást a MÁV Zrt.-vel, 
amelynek alapját a tavalyi évben köttetett 3 évre szóló 
bérmegállapodás adta. 

A megállapodás több részből tevődik össze
Alanyi jogú béremelés
6-7-8-9-10 MMK rendszerbe sorolt munkavállalók 10 % ; 
11-12-13 MMK rendszerbe sorolt munkavállalók 12%;
14 MMK- ba sorolt munkavállalók 11 %; 
15 MMK rendszerbe sorolt munkavállalók 9,5 % 
16-17 MMK rendszerbe sorolt munkavállalók 9 % alanyi 
jogú béremelésben részesülnek.

Differenciált alapbéremelés mértéke vállalat csoporton-
ként eltérő az egyes MMK-ban:

Diplomás minimálbér
A felsőfokú állami iskolai végzettséget igénylő munka-
körökben a „diplomás minimálbér” az alábbiak szerint 
emelkedik:
főiskolai végzettség (bachelor, Bsc-, BA) esetén
 300 000 Ft/hó;
egyetemi végzettség (master, MSc-, MA) esetén 
 340 000 Ft/hó

Munkabérelőleg felső határának megemelése
Az igényelhető munkabérelőleg felső határa 150 000 Ft-
ról 240 000 Ft-ra változik.

Segélykeret összegének megemelése
A rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó segélyjuttatá-
sokra a korábbi 3100 Ft/fő keretösszeg helyett 2018-ban 
3300 Ft/fő munkavállalói keretösszeg áll rendelkezésre. 
Ehhez kapcsolódóan a temetési segély mértéke a koráb-
bi 55 000 Ft-ról 60 000 Ft-ra emelkedik.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagság
2018. január 1-jétől a munkavállaló alapbérének 3,5 szá-
zaléka.

Rail Cargo Hungária
Január 1-től a minimálbér havi bruttó (a továbbiakban 
mindenhol így értendő) 138.000, a garantált bérmini-
mum pedig havi 180.500 forintra emelkedik. 
•	 Az új bértábla szerinti sávminimumra történő átállás 

(felzárkóztatás) 2017.12.01-től kötelező a szolgálati 
idő figyelembevételével.

•	 A pályakezdő diplomások minimális személyi alap-
bére 2018. január 1-től 300.000,- Ft/hó. 

Cég / MMK 13 14 15-17

MÁV Zrt. 0,5 1 1,25

MÁV-START Zrt. 0,5 1 1,25

MÁV-SZK Zrt. 0,5 1,5 3

MMK Személyi alapbér
minimuma (Ft/hó)

Szolgálati idő szerinti minimum
1 és 5 év között   5 és 15 év között       15 év fölött

Személyi alapbér
maximuma (Ft/hó)

6 138 000 139 100 140 300 141 500 147 700

7 148 100 149 300 150 500 151 800 158 500

8 180 500 182 000 183 500 185 000 193 300

9 185 800 187 300 188 900 190 400 201 600

10 191 500 193 000 194 600 196 200 224 100

11 197 200 198 800 200 400 202 000 280 200

12 202 900 204 500 206 200 207 800 315 900

13 208 000 209 600 211 400 213 100 350 000

14 215 000 221 500 227 900 234 300 408 700

15 252 600 260 300 267 800 275 500 505 300

16 330 300 660 500

17 415 600 831 300

Az idősávok 2018. évi minimum értékei, a szolgálati idő alapján,
az egyes munkaköri kategóriákban  2017. december 1-től
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A tavaly bevezetett kocsivizsgálói bértábla átalakításra 
került. Az árukezelő kocsivizsgáló munkakörre, új bér-
kategóriák kerültek kialakításra, továbbá a 40 év szolgá-
lati időre vonatkozóan egy új bérsávot vezettünk be.

Külön speciális bértáblát alakítottunk ki az árufuvarozá-
si operátor, a vámkezelési és szállítmányozási előadó és 
az állomási operatív koordinátor I. és II. munkakörökre 
vonatkozóan. 

Az ebben a speciális bértáblában érintett munkavállalók 
részére a megfelelő bérsávra történő ráállás kötelező 
azzal, hogy azon munkavállalók részére akik a szolgálati 
idő szerinti bérsávra történő ráállással nem érik el a 6%-
os bérnövekedést, azok esetében ezt kiegészítjük 6%-ra. 
Ez azt jelenti, hogy egy munkavállaló sem marad ezen 
munkavállalói kategóriában, akik esetében a bérfejlesz-
tés mértéke nem éri el a 6%-ot. 
A mozdonyvezetői munkakörben az eddigi bértáblát két 
új sávval bővítettük ki.

Alanyi jogú alapbérfejlesztés

Az RCH az eddigiekben felsorolt munkakörökbe nem tar-
tozó, 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók esetében alanyi 
jogú alapbérfejlesztést hajt végre az alábbiak szerint.

A sávmaximum feletti bérfejlesztés 6%-os mértéke azon 
munkavállalókra vonatkozik, akiknek a 2017. november 
30-i alapbére meghaladja a rá érvényes kategória jelen 
cikkünkben közölt 2018-as évre vonatkozó bértábla sáv-

maximumát. Tehát már 2017-ben magasabb alabérrel 
rendelkeznek, mint a 2018. évi bértábla megfelelő kate-
gória értéke, Ők 6%-os bérfejlesztésben részesülnek. 

Egyéb intézkedések: 

•	 Az RCH restrukturálási bónuszt fizet legkésőbb de-
cember 20-ig – hóközi kifizetéssel – azon kollégáink-
nak, akik a 6-17-es munkaköri kategóriákba tartoz-
nak, és 2017. június 30. és 2017. november 30. között 
egyaránt munkaviszonyban álltak társaságunknál. 
Az egyszeri juttatás mértéke 40.000 forint. 

•	 Az RCH az öngondoskodás támogatásának jegyében 
további 1%-kal növeli az önkéntes nyugdíjpénztári 
tagdíj kiegészítésének mértékét, így az január 1-től 
3%-ra emelkedik.

•	 Az egészségmegőrzés ösztönzése érdekében új 
elemként vezetjük be az önkéntes egészségpénztári 
tagdíj 1%-os kiegészítését.

Az RCH további vállalásai:

Az RCH vállalja, hogy a mobilitási programban megha-
tározott 100.000 forintról 130.000 forintra növeli a lakás-
bérleti hozzájárulás összegét.
Változatlanok maradnak a VBKJ választható elemei, ke-
retösszege továbbra is 450 000 Ft/fő/ év lesz.
Mindezek mellett folytatódik a Törzsgárda program is.

Kocsivizsgálók Árukezelő
kocsivizsgálók

0 és 5 év között 195 100 200 100

5 és 10 év között 210 500 215 500

10 és 20 év között 219 000 224 000

20 és 30 év között 227 800 232 800

30 és 40 év között 236 900 241 900

40 év fölött 246 000 251 000

Árufuvarozási operátor/
vámkezelési és szállítmányozási előadó

Állomási operatív
koordinátor I.

Állomási operatív
koordinátor II.

0 és 5 év között 205 000 212 500 249 400

5 és 10 év között 211 200 218 700 256 900

10 és 20 év között 217 500 222 000 264 600

20 és 30 év között 224 000 231 500 272 500

30 év fölött 230 700 238 200 280 700

MMK
Alanyi jogú 

bérfejlesztés
Sávmaximum feletti 

munkavállalók 
bérfejlesztési mértéke

6-13 195 100 200 100

14 210 500 215 500

15-17 219 000 224 000
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Papst Hungary Kft.

2018. április 1-től a direkt munkavállalók (gyártósori 
összeszerelők) alapbére egységesen 12,5 % - al emel-
kedik. 

Az indirekt / unproduktív munkavállalók bérfejlesztésé-
nek mértéke átlagos 10 %, de minimum 3 % (vezetői ér-
tékeléstől függően)

Emelkedik a cégnél ledolgozott idő után járó kifizetés.
Az a munkavállaló, aki a Papst Hungary Kft-nél megsza-
kítás nélkül aktív
•	 5 év munkaviszonnyal rendelkezik egyszeri nettó 

40.000 Ft
•	 10 év munkaviszonnyal rendelkezik egyszeri nettó 

60.000 Ft
•	 15 évi munkaviszonnyal rendelkezik egyszeri nettó 

80.000 Ft
•	 20 évi munkaviszonnyal rendelkezik egyszeri 100.000 

Ft egyösszegű kifizetésre jogosult. 

BKV Zrt.

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a szakszervezetek BKV-
val, január elején megkötött bérmegállapodását, amely 
alapján a bérfejlesztés átlagos mértéke 12 %, ebből 5 % 
alapbéremelés, 7 % bérfelzárkóztatás formájában való-
sul meg a hiányszakmák területére.
Emelkedik a jutalomalap 12 százalékkal, valamint az 
egyes munkakörök órabére. A villamosvezetőké 20 Ft / óra, 
még a metróvezetőké 22 Ft / óra összegekkel.

eisberg Kft.

A gyáli eisberg Kft-nél a munkavállalóknak egy bérezé-
si kategóriával emelkedik a fizetésük, ami 5-8 százalék 
emelkedést jelent számukra automatikusan, ezen fel-
ül 90 főnek további 10 százalékkal, 30 főnek további 15 
százalékkal növekszik a bére. Teljesítményhez kötötten 
15–20 ezer forint a további bérjuttatás és 15.000 forintos 
bérpótlék is bevezetésre kerül. Az irodai dolgozók 5 % 
emelést kaptak.

Magyar Vasúti Áruszállító Kft.

 A mozdonyvezető munkakörben 2018. január 1. hatállyal 
egységes, szolgálati idő és kompetencia alapú bértábla 
került bevezetésre, mely a munkavállalók számára átla-
gosan 20% mértékű alapbérfejlesztést jelent.

Bevezetésre került több teljesítményösztönző bérelem, 
mely a munkavállaló egyéni teljesítményével arányosan 
kerül kifizetésre havi rendszerességgel, illetve évente 
kétszer, vasutasnapon és december hónapban. (a két 
kifizetés összege 13. havi bér mértékű)

Február 1-től kezdődően a munkaidőn kívül eső, szolgá-
lat ellátásához szükséges utazási időre díjazás illeti meg 
a mozdonyvezetőket.
A szellemi munkakörökben foglalkoztatott munkaválla-
lók bérfejlesztésére a mozdonyvezetők bérfejlesztésére 
felhasznált bértömeggel arányos bértömeg kerül fel-
használásra.

2018. január 1-től éves 300 000 Ft mértékű választható 
béren kívüli juttatás, és 300 000 Ft mértékű hűségjuta-
lom került bevezetésre. Ez utóbbi gyűjtött összegére 5 év 
folyamatos munkaviszony után válik jogosulttá a mun-
kavállaló.

Az egyeztetések során közös cél volt a munkavállalók 
megfelelő motivációjának kialakítása, a lojalitás növelé-
se mellett a munkavállalói teljesítményt elismerő bér-
rendszer kialakítása. A béralku mentén a munkáltató 
pontos elhivatott munkavégzést vár dolgozóitól,- ebből 
származóan szolgáltatási színvonal emelkedést, meg-
rendelői elégedettségindex-növekedést prognosztizál.

CabTec Kft. 

A kecskeméti CabTec Kft-nél március 8-i két órás fi-
gyelmeztető sztrájkra került sor, mivel a munkáltató fi-
gyelmen kívül hagyta az MTSZSZ bérkövetelését, amely 
2018. január elsejével alanyi jogú legalább 10,5%-os bér-
emelést tart elfogadhatónak.
Lapzárta idején a tárgyalások még folyamatban vannak.
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Üzemi Tanács és Munkavédelmi képviselő választások

Az Alaptörvény is kimondja a szakszervezetek 
szabad működésének jogát

JABIL 
 
A tiszaújvárosi JABIL cégnél az üzemi tanácsi és mun-
kavédelmi képviselő választások harmadik fordulója 
érvényes és eredményes is lett, így a bizottságok meg-
alakulásának akadályai elhárultak.
Az MTSZSZ a három választás során folyamatosan ja-
vított az eredményein, ennek köszönhetően a 13 fős 
üzemi tanácsba három tagunk került megválasztásra.

MÁV FKG KFT 
 
A MÁV-FKG Kft-nél megtartott üzemi tanácsi és mun-
kavédelmi képviselő választások érvényesek, valamint 
eredményesek voltak. Az MTSZSZ 10 % feletti ered-
ményt ért el. Az eredmény rendkívül sikeres szakszer-
vezetünk számára, mivel első alkalommal vett részt 
ezen cégnél a választásokon.

A MÁV Zrt. Dombóvár Pályafenntartási Főnökség 
 
A főnökség területén munkavédelmi képviselő válasz-
tásra került sor a tavalyi év végén, amely érvényes és 
eredményes volt, az 5 fős testületbe szakszervezetünk 
jelöltjei közül 2 főt választottak meg.

PAPST Hungary
 
2017. december 8-án és 11-én üzemi tanácsi, vala-
mint munkavédelmi képviselő választásra került sor 
a vecsési Papst Hungary Kft-nél. A közel 800 fős gyár-
ban 56 %-os volt a részvételi arány, ami alapján a vá-
lasztás érvényes volt. Az üzemi tanács mind a 9 tagja 
az MTSZSZ jelöltjei közül került ki. A 3 fős munkavé-
delmi bizottságba 2 fő került szakszervezetünk tagjai 
közül, a harmadik fő nem szakszervezeti jelöltként ke-
rült a testületbe

Magyarország Alaptörvénye a VIII. cikk (5) bekezdésében rögzíti, hogy szakszer-
vezetek és más érdekképviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon 
alakulhatnak és tevékenykedhetnek. 
A szakszervezeti tagság vonatkozásában a munkáltató számos korlátozást köteles 
tiszteletben tartani. Nem követelheti, hogy a munkavállaló szakszervezethez való 
tartozásáról nyilatkozzék, nem teheti attól függővé a munkavállaló alkalmazását, 
hogy tagja-e valamely szakszervezetnek, megszünteti-e korábbi szakszervezeti 
tagságát, vagy vállalja-e a munkáltató által megjelölt szakszervezetbe történő be-
lépést, illetve nem tehet jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez 
való tartozástól vagy az attól való távolmaradástól függővé.

Forrás: * munkajog.com

Forduló Érvényesség MTSZSZ eredmény (%)

I. Érvénytelen 22,8

II. Érvényes, de 
eredménytelen 29,4

III. Érvényes és 
eredményes 29,7



MTSZSZ DÍJÁTADÓ GÁLA
Február 24- én 24. alkalommal került megrendezésre a Mérnök - Technikus Bál, az MTSZSZ Díjátadó Gálája. 
Az MTSZSZ elnöke 2000-ben alapította az év mérnöke, az év technikusa és az MTSZSZ-ért díjakat, amelyek 
azóta minden évben ezen a rendezvényen kerülnek átadásra. Évente 2-3 fő kaphatja meg a díjat, pályázat 
útján, a bíráló bizottság döntése alapján. A feltétel minden esetben az elismert szakmai munkavégzés és az 
MTSZSZ-ben végzett szakszervezeti, érdekvédelmi tevékenység.

10       Gúla 2018/1.

A díjakat Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke, Sulyok László az MTSZSZ ügyvezető alelnöke és Pál László 
a MÁV Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese adta át.

Az idei Bál fővédnöke 

Cseresnyés Péter a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzését felelős államtitkára

Szakmai védnök

Dávid Ilona MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója
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2018-ban az Év Technikusa díjban részesült 
Jéger András, a MÁV Zrt munkavállalója

Jéger András 1978-ban kezdte a vasutas életútját Füzesabonyban vo-
natfelvevőként. Volt állomásvezető, majd 5 év kitérő után Ferencvá-
rosban kocsirendezőként folytatta vasutas munkaviszonyát.
1998-tól szolgálattevő, vezénylő munkaköröket töltött be.
Jelenleg forgalmi szolgálattevő Budapest - Ferencváros Keleti Ren-
dező állomáson. Több éve tagja a Mérnökök és Technikusok Szabad 
Szakszervezetének, az elmúlt 2 évben különösen aktív tevékenységet 
folytat, mint helyi ügyvivő. Szívén viseli munkatársai gondját, igyek-
szik szakmai és szakszervezeti munkáját is a lehető legnagyobb szak-
értelemmel ellátni. 

2018-ban az ÉV MÉRNÖKE díjat 
a MÁV Szolgáltató Központ munkavállalója 
Ecsedi Noémi kapta

Ecsedi Noémi a Nyugat Magyarországi Egyetemen szerzett felsőfokú 
diplomát. Szakmai pályafutása alatt volt forgalmi szolgálattevő, okta-
tótiszt, vasútszakmai oktató. Jelenleg is a MÁV Szolgáltató Központ 
forgalmi szakoktatója, a vasútvállalat csoport dolgozóinak képzésé-
vel, oktatásával foglalkozik.
Több éve tagja a Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének, ahol 
aktívan részt vesz a dolgozók tájékoztatásában, gondjaik megoldásá-
ban. A munkavállalók nagy bizalommal fordulnak hozzá, ezért nem-
régen ügyvivőnek választották. Szakmai hozzáértéssel nagyban segít 
az MTSZSZ –nek megküldött szakmai anyagok véleményezésében is.

2018-ban az MTSZSZ-ért díjat 
a Kühne + Nagel cég munkavállalója 
Pozsár Anikó kapta

Pozsár Anikó Élelmiszeripari Szakiskolában érettségizett, majd kü-
lönböző tanfolyamokon képezte magát. Dolgozott raktárvezetőként, 
csoportvezetőként.
2015. óta a Kühne – Nagel raktárosaként végzi szakmai munkáját. 
Anikó egy éve vette át a szakszervezeti munkát elődjétől a gyárban és 
igen nehéz körülmények között igyekszik kiépíteni a bizalmat mind a 
cégvezetés, mind a dolgozók felé eredményesen. Aktivitása, lelkese-
dése töretlen. Nemcsak a gyáron belül, hanem a környező vállalatok 
munkavállalói között is szervezkedik, segít.
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Révész György
az MTSZSZ munkavédelmi szakértője, 
vezető ügyvivő a Rail Cargo Hungariánál 

Többgenerációs vasutas családból származom és gyakorlatilag a mozdo-
nyok „árnyékában” nőttem fel. A hatvani fűtőház (vontatási telep) mellett 
volt a szülői házunk, Édesapám ott dolgozott mozdonyszerelőként. A sors 
úgy hozta, hogy a középiskola elvégzése után, a gyerekként játszótérnek 
használt vezetőállásokra pár hónap kitérő után 1990-ben hivatástudattal 
léptem fel újra, mint mozdonyvezető gyakornok. 2008- ig a MÁV köteléké-
ben dolgoztam, mozdonyvezető munkakörben, majd a vasúti árufuvaro-
zás liberalizációjával a magánszférában helyezkedtem el. 2010 januárjá-
ban kezdtem pályafutásom az akkori MÁV Cargo kötelékében. A vállalat 
saját vontatási képességének kialakításában, a mozdonyvezetők toborzá-
sában nagy szerepem volt és a vállalat első saját mozdonnyal, saját moz-
donyvezetővel közlekedő vonatát én továbbítottam Ferencváros – Miskolc 
viszonylatban.

2010-ben a vállalat mozdonyvezetői úgy érezték, hogy szükség van egy szakmai érdekvédelemre, mely a piaci vi-
szonyok között, ahhoz alkalmazkodva látja el az érdekvédelmüket, ezért megalapították a Cargo Mozdonyvezetők 
Független Szakszervezetét (CMFSZ), melynek elnökévé választottak. Folyamatosan képzem magam, szakterületem 
a munkavédelem-munkabiztonság, valamint a kollektív szerződésekben rejlő lehetőségek kiaknázása a liberalizált 
vasúti környezetben, továbbá a versenyszféra valamennyi ágazatában.

2011-ben a Cargo Mozdonyvezetők Független Szak-
szervezete csatlakozott az MTSZSZ-hez, hogyan em-
lékszel vissza erre a döntésre és ezekre az időkre?
Azok az évek meglehetősen nehéz időszakok voltak 
mind a munkavállalók, mind a szakszervezetek, mind 
a munkáltatók számára. Az RCH-nál zajló létszám raci-
onalizáláson túl alapjaiban változott a munkaügyi kap-
csolatok rendszere az új Mt hatálybalépése okán.  
Az MTSZSZ-szel való együttműködésünk kezdettől fel-
hőtlen volt az RCH-nál, sok esetben azonos álláspontot 
képviseltünk a VÉT üléseken és a bértárgyalások során. 
Sulyok László ügyvezető alelnök úrral kölcsönösen tá-
mogattuk egymás indítványait. Nem volt nehéz konsta-
tálni, hogy a két szakszervezet célja, érdekvédelmi poli-
tikája, és nyitottsága, azonos értékeken alapult.
Az új Mt hatálybalépése eltörölte az ún szakmai rep-
rezentativitást, így a CMFSZ működésének, céljainak 
megvalósítása a megváltozott jogi környezetben – a vál-
lalat által gyakorolt rendezett munkaügyi kapcsolatok 
ellenére is – megkérdőjeleződött. Önmagunkban példá-
ul nem tudtunk kollektív szerződés kötővé válni. Ezért 
a szakszervezet döntéshozó testülete támogatta az 
MTSZSZ-szel való egyesülést, a közös értékek mentén. 
Így a cargós mozdonyvezetők érdekvédelmi céljainak 
megvalósítása az MTSZSZ szervezetében teljesedett 
ki - (Vállalati, és ágazati kollektív szerződéskötési jog, 
munkaviszonyra vonatkozó szabályok véleményezése, 
és részvétel a felső szintű érdekegyeztetésben). 

Napjainkban milyen problémák foglalkoztatják a moz-
donyvezetőket?
Mint a jelen kor munkavállalóját általánosságban, a 
munkabér és munkafeltételek. Az ágazatban kialakult 
munkaerőhiány miatt a vállalatok versenyeznek a moz-
donyvezetőkért. Ugyanakkor a mozdonyvezetők számá-
ra lényeges és fájó pont volt a nyugdíj korkedvezmény 

eltörlése! Így kiemelt célként tekintünk arra, hogy a ki-
vezetett intézményrendszer helyébe egy új, azonos ér-
téket teremtő intézkedéscsomag lépjen, amely a jelen 
kor és a jövő társadalmi kihívásainak teljesítése mellett 
biztosítja a tisztes visszavonulás lehetőségét.  

A jelenleg is zajló negyedik ipari forradalom mikor 
fogja elérni a mozdonyvezetőket? Gondoljunk csak 
arra, hogy a négyes metró már vezető nélkül közle-
kedik. 
A technológia fejlődése töretlenül és rohamosan ha-
lad előre. A jelenlegi szinten, már a vontatójárművek 
többsége rendelkezik járművezérlő számítógéppel, az 
infrastruktúra fejlesztése pedig az egységes európai 
követelményeknek megfelelően halad. Azt kell mond-
jam, hogy amennyiben egy vállalkozás helyi, vagy térsé-
gi szinten olyan közlekedési rendszert tervez, alakít ki, 
amely alkalmas a vezető nélküli közlekedésre - és azt 
engedélyezteti - akkor  már jelenleg is megvalósítható 
a felszíni kötöttpályás közlekedésben. A nyílt hozzáfé-
résű országos pályahálózat szintjén, uniós irányelvek 
mentén lettek kialakítva a hazai jogszabályok, így ezen 
direktívák és irányelvek szabályozzák a vasúti infra-
struktúra létesítésének szabályait. Véleményem szerint 
egy-két évtized elteltével lényeges változás áll be és a 
robotizáció térnyerése lesz a természetes folyamat a 
vasúti közlekedésben is.   

Milyen munkákat végeztél eddig a Szakszervezetben? 
A mozdonyvezető tagszervezet irányításán túl, a Rail 
Cargo Hungaria-nál részt veszek a VÉT üléseken, a 
bértárgyalásokon és az érdekvédelmi stratégia terve-
zésében. Elemzéseket végzek, javaslatokat dolgozok 
ki, konzultációt kezdeményezek egyes ügyekben. Részt 
vettem a vasúti szállítási alágazati Ksz tervezet elké-
szítésében, vállalati szintű Kollektív Szerződések meg-

Bemutatkozik
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kötésében, módosításában. Munkavédelmi területen 
tanácsadással segítem a tisztségviselőink munkáját, 
oktatási agyagokat készítek és az éves képzés kereté-
ben előadást tartok az aktuális témakörökben. 

Miként ítéled meg az MTSZSZ a lehetőségeit a Rail 
Cargonál és a magánvasutaknál?
Az MTSZSZ lehetőségeinek kiaknázása rajtunk múlik és 
a jogszabályi környezet szab határt! Azon belül pedig az 
elhivatottságunk, a rugalmasságunk, a kreativitásunk. 
Annak felismerése, hogy a munkavállalók mit szeretné-
nek egy adott ágazatban, vagy vállalatnál és elégedett, a 
munkáját, munkahelyét szerető és motivált munkaválla-
lóként éljék életüket, talán a legösszetettebb, egyben a 
legnemesebb cél, amiben jók vagyunk és jó úton hala-
dunk! A munkáltatók felé pedig ezen célok értékteremtő 
mivoltát kell közvetítenünk. Ahol nincs együttműködés, 
természetesen ki kell álljunk a munkavállalók védelmé-
ben és adott esetben keményen fellépni!

Egyik szakterületed a munkavédelem, hogyan látod 
az érdekképviseletek lehetőségeit ezen a területen? 
Melyek a legfontosabb munkavédelmi problémák a 
munkáltatóknál?
A munkavédelem tulajdonképpen a munkáltatók és 
munkavállalók számára előírt jogok és kötelezettségek 
jogszabályokban rögzített rendszere, amely a munka-
vállalók egészségét nem veszélyeztető biztonságos 
munkavégzésének feltételeit hivatott biztosítani, ami 
alapjog. 
Az érdekképviseletek lehetősége a rendszerben – egy 
részről - a szabályok betartásának ellenőrzése, hogy 
a munkáltatók teljesítik-e kötelezettségeiket és azok 
megtartásával megfelelő munkafeltételeket biztosí-
tanak a munkavállaló számára. Kiemelt cél az egész-
ségkárosodás kialakulásának megelőzése, a kockáza-
tok csökkentése, amire a munkáltatók általában nem 

áldoznak akkora figyelmet, vagy nem tulajdonítanak 
akkora jelentőséget az ilyen intézkedéseknek. A mun-
kaerőpiacon uralkodó munkaerőhiány okán egyre 
gyakoribb a túlóra, egyben a rugalmas munkavégzés 
elvárása a munkavállalókkal szemben, ami a munka-
vállalók kiégéséhez vezet. Ezért, ha a választott mun-
kavédelmi képviselőink útján érkező, vagy a munkavál-
lalók jelzésére, az ilyen esetekben be kell avatkozzunk, 
javaslatot téve a helyzet megoldására, illetve a jogsér-
tés megszüntetésének módjára. Más részről, az ér-
dekvédelmek számára lehetőség van a munkavédelmi 
jogszabályok véleményezésére, vagy a vállalati szabá-
lyozások, programok kidolgozásában való részvételre, 
illetve kezdeményezhetjük az ilyen programok létre-
hozását. Ezért fontos, hogy a választott munkavédelmi 
képviselőink ismereteit folyamatosan fejlesszük, hiszen 
a helyi képviselők illetve bizottságok látnak rá a vállalat 
munkavédelmi intézkedéseire, helyzetére.

Hogyan lehet megítélésed szerint erősíteni az szak-
szervezetek pozícióit a cégeknél, vállalatoknál?  
Nem vitás, a szakszervezetek pozíciói, társadalmi meg-
ítélése mélyponton volt, azonban az elmúlt évek folya-
mán a degradáló folyamat megállt, és újra felemelkedő 
fázisban vagyunk. Ehhez kellett egy megújulás, amely-
ben az MTSZSZ űttörő volt a szakszervezetek között! 
Nem kell mást tennünk, csak tovább menni azon ér-
tékek mentén, amelyeket a megújulás során meghatá-
roztunk.

Mivel foglalkozol szabadidőben? Mi a hobbid?
Szabadidőmben szívesen olvasok, tanulok és közössé-
gi programokon veszek részt. Hobbim a zenehallgatás, 
valamint az egyedi hangsugárzók készítése. 

Hogyan tudnak elérni tagjaink, mik az elérhetőségeid? 
Email: gyorgy.revesz@mtszsz.hu
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Jók a műszaki beruházások és a fejlesztések de csak 
észszerű keretek között…

Előrebocsátom, hogy a következő cikkem elsősorban a 
szubjektív értékítéletemen alapszik, úgy is indulhatna, 
hogy: „Véleményem szerint…”. Nos, hát így is fog indul-
ni… és még valami, ha bárki a saját tapasztalatai, a va-
lóságos körülmények és az itt leírtak között bármiféle 
hasonlóságot vélne felfedezni…az csak a véletlen műve 
lehet.

Véleményem szerint hazánkban a műszaki gazdaság 
az elmúlt évek alatti, vagy talán egy teljes évtizednyi 
történelmi „fejlődésének” eredményeképpen már jó 
ideje álomvilágban él. Egyes cégeknél, kiemelten a na-
gyobb állami vállalatoknál, a „hatalomra került” köz-
gazdász-pénzügyi-jogász vállalatvezetés, leginkább a 
műszaki területen, hosszú távon, finoman szólva nem 
biztos, hogy képes a körültekintő, átgondolt, logikusan 
megtervezett döntéseket meghozni sajnos a menedzs-
ment, lássuk be, meglehetősen mérsékelt műszaki 
szemlélete, rálátása, egyszersmind az átfogó műszaki 
intelligenciájának hiánya miatt. 

A gyakorlati ismeretekre, tapasztalatokra, úgy tűnik 
nincs szükség a hazai vállalatvezetésben, a mérnöki lá-
tásmód teljesen felesleges, a vállalatirányításban nincs 
helye a „folyton akadékoskodó és akadályokat gördítő” 
műszaki értelmiség semmirekellő közreműködésére. 
Tudniillik a „műszakis” kollégák többek között nem 
értik a közbeszerzési- számviteli- stb… és az egyéb 
kiemelten fontos, sőt minden másnál fontosabb tör-
vénykezés vonatkozó paragrafusait, a mérnök, a tech-
nikus, a művezető szűklátókörűsége csak hátráltatja a 
grandiózus elképzeléseket, a látványos tervezést. Meg-
kérdezni a szakembereket, vagy esetleg közvetlenül a 
munkavállalókat, hogy egyáltalán mire, milyen felsze-
reltségű gépre, eszközre is lenne szükségük a munká-
juk ellátása során, na azt aztán végképp nem…! Minek? 
Ott a termékkatalógus… majd az minden szükséges 
információt megad, hiszen színes, sok kép van benne, 
úgyhogy olvasni sem kell igazán, a gépekre ültetett mo-
dellek pedig kifejezetten csinosak... 

Egy vállalat életében sokat ígér, amikor a nagy beruhá-
zások eredményeképp az elképesztően költséges, min-
den ismert és még nem ismert feladatra is alkalmas, 
gépek, berendezések, járművek kerülnek „váratlanul” 
beszerzésre azzal a felkiáltással, hogy „…na ezek aztán 
biztosan jók lesznek nekünk, a dolgozók pedig boldo-
gok lesznek akik alig várják már a drága gépek, beren-
dezések, járművek használatbavételét...” A különféle 
pályázati pénzek számolatlan elköltésével, a példátlan 
fejlesztés megindításával a menedzsment elégedetten 
dől hátra várva a széles munkavállalói rétegekből érke-
ző elismerést és hálálkodást. Bár így volna…! A valóság, 
mint általában ilyenkor mindig, egy kicsit más. Mennyi-
re más? Kicsit, vagy kicsit nagyon!? 

A munkavállaló, ha egyáltalán rendelkezésre áll, mert 
ugye a fejlesztés, a korszerűsítés, a bővítés úgy került 
előkészítésre, hogy némiképpen elmaradt az új techno-
lógia működtetésére alkalmas gépkezelők felkutatása, 
felmérése. Van-e egyáltalán dolgozó aki az új technoló-
giát működtetni képes, alkalmas (a munkaköri, illetve 
szakmai alkalmasságot vizsgálták-e), illetve a meglévő, 
de még az elavult régi technológiát ismerő és alkalma-
zó dolgozói állomány kiképzése az új eszközök kezelé-
sére miként történt meg? Ugyan már, minek az! Ügyes 
és találékony a magyar munkavállaló, majd alkalmaz-
kodik az újabb technikához… Megelőzőleg oktatni, ké-
pezni, teljesen felesleges…. vagy esetleg mégsem? Na 
jó, … ha majd megérkeznek az új gépek…. majd ráérünk 
akkor … 

Pedig nem kell képzett közgazdásznak lenni ahhoz, 
hogy megállapítsuk, amíg a megvásárolt eszköz nem 
termel, nem dolgozik, na az csak az igazán drága!

A kezelők megfelelő szintű kiképzésére különösen nagy 
figyelmet kellene fordítani, ehhez nem férhet kétség. A 
képzetlen munkavállaló nagy kárt képes okozni, nyil-
ván akaratlanul is, a méregdrága berendezésekben, 
a bizonytalan munkavégzésével, tájékozatlanságával. 
Időt kell biztosítani a gépek, berendezések, járművek 
készségszintű kezelésére, a működés elsajátítására, a 
várható hibajelenségek esetén követendő eljárásokra, 
a karbantartási követelményekre. ….ezt követően (vagy 
ezzel egyidejűleg) pedig, nem szabad megfeledkezni, a 
dolgozó megbecsüléséről tisztességes jövedelemmel 
és szakértelmének erkölcsi elismerésével. 

Micsoda?? Félnek a dolgozók az új gép-, jármű-, be-
rendezés kezelésétől, a napi életükbe hirtelen berob-
bant űrtechnikától, a bonyolultságtól, a többfunkciós 
kezelőelemektől, a különböző műszaki védelmi rend-
szerek átláthatatlan egymásra épültségétől, a bőséges 
műszerezettségtől, az LCD képernyőtől, a karácsony-
fára emlékeztető diagnosztikai visszajelző fényektől és 
kiváltképp attól, nehogy valami kárt tegyenek az érzé-
keny berendezésben?? Ne féljenek! Nekünk is, mint 
menedzsmentnek, fel kell dolgoznunk, meg kell tanul-
nunk az újabbnál újabb Windows és Office fejlesztések 
változásait… Mit képzelnek „ezek”, nekünk sem könnyű 
itt a számítógép előtt…! 

A gépkezelők járműkezelők, sokszor meglehetősen 
költséges képzésén történő spórolás mellett vannak 
egyébként olyan furfangos cégek is, ahol a fentiekkel 
ellentétben, indokolatlanul sok munkavállalót képez-
nek ki egy adott feladat ellátására, pont azért, hogy azt 
éreztessék a dolgozókkal, hogy ők bizony könnyen pó-
tolhatók, akinek pedig nem tetszik itt, az odébb állhat. 
A túlságosan nagylétszámú kiképzett gépkezelői lét-
szám azt okozhatja, hogy senki sem érzi majd magáé-
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nak igazán a gépet, a berendezést, a járművet, formá-
lisak a műszakok utáni gépátvételek-átadások, egy-egy 
meghibásodás felett könnyebben elsikkad a figyelem. A 
munkavállaló szüntelenül mást sem hall, mint azt, hogy 
beosztásában mennyire könnyen pótolható, hiszen bőven 
van aki azonnal a helyére tud lépni. A kezelőszemélyzet, 
ebben a helyzetben sincs sajnos kellően megbecsülve, 
egzisztenciálisan labilis helyzetben azzal a tudattal dol-
gozik, hogy másnaptól bárki képes lesz betölteni az ál-
lását, ha kell. A munkavállaló figyelme, már nem a gép 
szakszerű, lelkiismeretes kezelése körül forog, hanem a 
munkahelye megőrzésén. 

Ismeretes, hogy a munkáltató törvényi kötelezettsége a 
munkavállalók munkavégző képességét megőrizni, de 
nagyon ajánlott magukat a dolgozókat is a munkahelyü-
kön „megőrizni”, mert a különböző gépek, berendezé-
sek, járművek üzemeltetésében csak a gépet, eszközt, 
járművet magáénak érző, hozzáértő, „gazda szemlélet” 
a legoptimálisabb. 

A szükséges gépkezelői létszám rendelkezésre állásá-
nak problémája egyébként „csak” a jéghegy csúcsa, a 
vállalathoz bekerült nagyértékű gépek, berendezések, 
járművek karbantartására, vagyis további biztonságos 
üzemletetésére vezetői szinten viszont már nem, vagy 
csak alig fordítanak kellő figyelmet, törődést, költséget. 
A gyártó által előírt karbantartások elmaradásával a 
bármilyen korszerű gép- eszköz- és járműpark is na-
gyon rövid időn belül képes leamortizálódni, a tervezett 
élettartam töredékideje alatt válhat használhatatlan 
ócskavassá. 

Köztudott, hogy minél drágább a gép, vagy jármű, vagy 
eszköz annak használatba vétele az árával arányos já-
rulékos plusszköltséget is jelent. A hagyományos üzem-
anyagok, kenőanyagok, adalékok, szűrők stb… már va-
lószínűleg nem lesznek jók az újhoz, amelyek viszont 
jók lennének, csak a térség gazdaságilag fejlettebb ré-
gióiból szerezhetők be, nyilván nem kevés pénzért. Puff 
neki… A menedzsment (már megint) értetlenül áll a ki-
alakult helyzet előtt, hiszen elköltött egy rakás pénzt, 
beruházott az új „csodára”, az elérhető legkorszerűbb 
gépre, vagy járműre, eszközre és erre még ráadásul 
jócskán költeni is kell közvetlenül a beszerzést köve-
tően? Micsoda? A korábbi megszokott karbantartási ki-
adások esetenkénti többszörösét? Ez borzasztó…! Nem 
baj, majd a találékony magyar munkavállaló ezt is meg-
oldja, akinek a kiképzését addig ráérősen kezelték és/
vagy a képzésén amennyit csak tudtak spóroltak eddig 
és aki lelkiismeretétől vezérelve megpróbál a rendelke-
zésre álló szűkös üzemeltetési forrásokból is csodákat 
tenni, mert szakmai becsülete, tisztelete is ezt kívánja… 

Somlai Szilárd
munkavédelmi szakértő

Tisztújítás a konföderációban
A Liga Tanács 2017. november 30.- i ülésén tisztújítást 
tartott, ahol több mint 93% szavazati aránnyal ismét a 
szervezet társelnökévé választották az MTSZSZ elnö-
két Buzásné Putz Erzsébetet, Sulyok Lászlót az MT-
SZSZ ügyvezető alelnökét a Liga felügyelő bizottság 
tagjának választották.

A LIGA Elnökségének döntése alapján az Ifjúsági Bi-
zottságba az elkövetkező négy évre Novodonszki And-
rás is bekerült.

2018 év elején a LIGA Szakszervezetek új székházba 
költözött, amely Budapesten a XI. kerületben a Sasadi 
úton található.
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A munka jövője: 
a digitalizáció kihívásai hogyan alakítják át 

a munka világát?
Február végén tripartit szemináriumra került sor a 
Nemzetgazdasági Minisztérium koordinációja mellett. 

A rendezvényen bemutatta kutatásait a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezetet (ILO) amelyet 1919-ben alapí-
tották, fő célja: a munkavállalók alapvető munkaügyi 
és szociális jogainak védelme. A szervezet Közép- és 
Kelet-Európai Tanácsadó Irodáját Budapesten létesí-
tették, működését 25 éve kezdte meg. A munka jövője 
kezdeményezés 2013- ban indult, a vizsgálat első sza-
kasza 100 országra terjedt ki és három évig tartott. A 
második szakasz a globális vizsgálat szakasza volt. 

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudomá-
nyi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének vezetője, Dr. 
Makó Csaba ismertette az európai összehasonlítás per-
spektívájában a munkavégzési formákat, illetve szólt a 
automatizáció és a digitalizáció közötti különbségről. 
Ismertette az Ipar 4.0 gazdasági teljesítményekre vo-
natkozó hatását. A felkészülésben Németország jár az 
élen, a brit gazdaságban több mint 1 millió ember át-
képzése szükséges. 

Az automatizáció / digitalizáció hatásai nem azonosít-
hatóak a technológiai munkanélküliségtől való, rend-
szeresen visszatérő félelemmel, a hatások összetet-
tebbek. Az amerikai foglalkoztatási statisztikák több 
évtizedes trendjének elemzése a foglalkozások polari-
zációjára hívja fel a figyelmet.  A magas képzettséget 
igénylő és jó fizető állásokban, valamint az alacsony 
képzettséget képviselő és alacsony kereseteket nyújtó 
állásokban foglalkoztatottak aránya nő, miközben a kö-
zépen „kiüresednek” *

A munkavégzési formák az Európai Unióban és 
Magyarországon

Munkavégzési formák megoszlása

KM: Kreatív – innovatív munka típusa
TPM: Ellenőrzött problémamegoldás típusa
TM: Taylori munka

A gazdasági világválság után az EU 27- ben növekedett 
a kreatív munkavégzési formai, addig Magyarországon 
a Taylori munka emelkedett. 

Jankó Tamás nemzetközi referens betekintést adott a 
digitalizáció gazdasági és társadalmi jelentőségébe, 
amely:

•	 Hatással van az élet minden területére
•	 Segít és meggyorsítja a mindennapi életet, kapcso-

latokat, munkát
•	 Elősegíti és ösztönzi a tanulást valamint a szóra-

kozást
•	 Önállóságra és innovációra ösztönöz
•	 Átalakítja a gazdaság és a mindennapi élet folya-

matait
•	 A kulcskompetenciákon túl szembe kell nézni egy 

sajnálatos jelentőséggel, az alapkompetenciák hi-
ányával is. 

A kulcskompetenciák: 

•	 Gyors felfogókészség, megértés, szociális intelli-
gencia

•	 Átlátó képesség és rendszerezés, a tudásteher ke-
zelése

•	 Virtuális Együttműködési készség, hálózatban való 
munka

A digitalizáció hatása a hazai munkaerőpiacra:

A digitális készségekkel rendelkező munkavállalók 
könnyebben találnak munkát a munkaerőpiacon, míg a 
digitális írástudatlanság veszélyének kitett munkavál-
lalók korlátozott foglalkoztatási lehetőségekkel néznek 
szembe
A digitalizáció veszélyeinek leginkább kitett csoportok 
az idősebb munkavállalók és az alacsony iskolai vég-
zettségűek,a veszélyeztetett munkavállalók földrajzi 
megoszlása nem egyenletes
Munkaerőhiány a magasabb szintű digitális tudással 
rendelkezők körében 

Kutatási eredmények alapján a munkahelyek 12 % is 
átalakulhat, ami 55 szakmát, 513 ezer foglalkoztatottat 
is érinthet. 
Veszélyben lévő szakmák: rutin fizikai és szellemi szak-
mák, a feltehetőleg megmaradó, „biztonságos” szak-
mák a kreativitást, érzékenységet, empátiát, szociális 
érzékenységet, kézügyességet igénylő szakmák. 

Ország 2005 2015

KM EPM TM KM EPM TM

Magyarország 44% 29% 27% 37% 30% 39%

EU-27 országaiban átlag 50% 24% 26% 52% 24% 24%
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A digitalizáció hatására 
mindennapossá vált az in-
ternet és a közösségi mé-
dia használata, amelyek a 
mindennapi munkavégzést 
is jelentősen átalakítják.  A 
munkafegyelem, a hátrá-
nyos jogkövetkezmény al-
kalmazása már kiterjed a 
magáncélú internet-haszná-

latra, az e-mailezésre munkaidő alatt, az intranet és a 
belső levelező rendszerek nem megfelelő használatá-
ra. 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. 

A konferencián szó volt a kollektív jogok érvényre jut-
tatása érdekében tett kormányzati intézkedésekről

Bemutatásra kerültek a szociális párbeszéd makro-
szintű fórumai, amelyek a: 
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) hat 
oldalú fórum, a korábbi Országos Érdekegyeztető Ta-
nácshoz képest tágabb részvételt biztosít. Javaslatait 
a címzett köteles mérlegelni.

Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóru-
ma (VKF) amely 3 oldalú fórum a kormányzat, valamint 
a munkavállalói és munkáltató országos érdekképvi-
seletek részvételével. A versenyszférát érintő országos 
bértárgyalások és bérmegállapodások színtere. 
Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma 
(KVKF) amelynek tagjai a közszolgáltatások területén 
érintett állami vállalatok képviselői. valamint a terü-
leten működő munkáltatói és munkavállalói érdek-
képviseletek vezetői, országos és ágazati szinten, kor-
mányzati oldalról a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

A középszinten megvalósuló szociális párbeszéd:
Ágazati Párbeszéd Bizottságok (ÁPB): amelyek egy 
– egy nemzetgazdasági ágazathoz kötve fejtik ki tevé-
kenységüket. Tagjai az ágazati munkáltatói és munka-
vállalói érdekképviseletei szervezetek. Célja az ágazat 
fejlődésének elősegítése, ágazatai szintű autonóm szo-
ciális párbeszéd erősítése, megfelelő munkafeltételek 
kialakítása. 

Forrás
Makó Csaba: Autmatizáció (digitalizáció) 

és a munkavégzési formák
Jankó Tamás: Alkalmazkodás- Alkalmazkodó-

készség, a KÉPZÉS 4.0 
dr. Rávai Ákos: Kormányzati intézkedések 

a kollektív jogok érvényre juttatása érdekében

Győztek a Budapesti Fészekrablók
Barátságos mérkőzésre került 
sor, amelyen az MTSZSZ által is 
támogatott foci csapat a Buda-
pesti Fészekrablók 11-04 nyertek 
egy februári felkészülési mérkő-
zésen. 

A csapat összeállítása: 
Skreka Gyula, Tóth István, 
Pál András, Pál Róbert, 
Matisz Zsigmond, Márton Zsolt, 
Pilinszky Atilla.
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Az MTSZSZ ismét bizonyította elkötelezettségét a 
társadalmi felelősségvállalás területén

Az MTSZSZ Esélyegyenlőségi Bizottság és a 
Sajóhídvégi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat közös szervezésében 2017. december 
5-én Mikulás-napot tartottak a sajóhídvégi 
faluházban. A rendezvényen 140 óvodás és 
iskolás gyerek vett részt. Ezt követően de-
cember 21.-én, szintén az MTSZSZ Esély-
egyenlőségi Bizottság közreműködésével, a 
település faluházában műsorral egybekötött 
karácsonyi ünnepségre került sor, ahol 150 
rászoruló család kapott szaloncukor cso-
mag ajándékot a közelgő karácsonyi ünne-
pekre tekintettel

Társadalombiztosítási ellátások összege 2018-ban
A társadalombiztosítás területén, akár az egészségbiz-
tosításban, akár a nyugellátásoknál, akár a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásainál az ellátások 
összege több ellátásfajtánál egy általános mérőszámhoz 
igazodik, nem a jogosult egyéni jövedelméhez. Ilyen álta-
lános mérőszám a minimálbér, illetve az öregségi nyugdíj 
legkisebb összege. Ezen túlmenően bizonyos ellátások 
ún. fix összegűek, azaz szintén nem az egyéni kerese-
tektől, jövedelemtől függenek, hanem mindenki számára 
azonosan határozzák meg. 

Egészségbiztosítási ellátások 2018.

Csecsemőgondozási díj
A jogosultsági feltételek megléte esetén a szülési szabad-
ság időtartamával megegyező időre járó csecsemőgondo-
zási díj összege 2018-ban is az ellátás alapjául szolgáló 
napi átlagkereset 70 %-a.

Gyermekgondozási díj
A GYED összege 2018-ban is az ellátás alapjául szolgáló 
napi átlagkereset 70 %-a, legfeljebb azonban a minimál-
bér kétszeresének 70 %-a azaz 2018-ban 193.200 Ft/hó.
A minimálbér 2018.évi emelése miatt a GYED maximum 
is emelkedett. 

Táppénz
A táppénz  ezévben is folyamatos, legalább 730 napos biz-
tosítási idő esetén a táppénz alap 60 %-a. 50 %-os mér-
tékű a táppénz ennél rövidebb előzetes biztosítási idő ese-
tén, illetve kórházi ellátás esetén beleértve azt az esetet 
is, ha a szülő tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi 
kezelése alatt a gyermek mellett tartózkodik. 

A táppénz napi összege nem haladhatja meg a jogosult-
ság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének 
harmincad részét, azaz 2018-as kezdetű jogosultságnál a 
9.180 Ft/nap összeget. 

A baleseti táppénz mértéke továbbra is 100 %-a az alapjá-
ul szolgáló napi átlagkeresetnek, úti üzemi baleset esetén 
90 %. 

Nyugellátások 2018.
•	 Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege 2018-

ban 28.500 Ft/hó.
•	 Az öregségi résznyugdíjnak nincs ún. minimum ösz-

szege. 
•	 Az árvaellátás legkisebb összege 2018-ban 24.250 Ft.

A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj együttfolyó-
sítási összeghatára 2018-ban 91.080 Ft/hó.

A rokkantsági járadék összege 2018-ban 36.365 Ft. Az el-
látás a fiatalon, huszonöt éves kor alatt bekövetkező je-
lentős mértékű egészségkárosodással küzdő személyek 
részére adható. 

2018-ban az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött 
öregségi nyugdíjasok (nők 40 kedvezményes nyugdíjában 
részesülők) illetve a korhatár előtti ellátásban részesülők 
ellátásuk mellett évente a minimálbér tizennyolcszorosá-
ig, azaz ebben az évben 2.484.000 Ft-ig folytathatnak ke-
resőtevékenységet.

Forrás: ado.hu
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Újabb cégeknél alakultak tagcsoportok
Tovább emelkedett azon vállalatok száma, ahol a 
dolgozók úgy ítélték meg, hogy hatékony érdekvéde-
lemre van szükségük.

ContiTech
November végén a ContiTech vállalat fóti telephelyén 
alapították meg a dolgozók az MTSZSZ tagcsoportot. A 
cég funkcionális komponenseket és rendszereket fej-
leszt és gyárt az autóipar, a gépjárműgyártás valamint 
az utángyártott alkatrész piaci ágazatoknak.

SIIX Hungary Kft.
Az év elején a nagykőrösi SIIX Kft-nél is megalakult 
az MTSZSZ tagszervezet, a cég több mint 130 főt fog-
lalkoztat, fő tevékenységük az elektronikai áramköri 
kártya gyártása.

A béreket érintő 2018-as adó- és járulékváltozások 
érthetően

A személyi jövedelemadó

Mértéke változatlan (az adóalap 15 százaléka), az viszont 
változás, hogy a munkáltató 2018-ban már nem készít-
heti el a munkavállalók adóbevallását a 2017-es évre 
vonatkozóan. Ez mégsem jelenti azt, hogy mostantól 
mindenki önadózó lesz. Az egyéni vállalkozók kivételével 
2018-ban a tavaly megszerzett jövedelmekre vonatkozó-
an - külön kérelem nélkül is - a NAV készít a nyilvántar-
tásában szereplő adatok alapján adóbevallás-terveze-
tet a magánszemély részére. A NAV az adóévet követő 
március 15. napjától az ügyfélkapun elérhetővé teszi az 
adóbevallási tervezetét, ám az adózó külön kérésére pa-
píralapon, postai úton is megküldi részére. Amennyiben 
2018. május 20-ig a magánszemély az adóbevallási-ter-
vezet adatait nem kéri módosítani illetve nem ad be be-
vallást (17SZJA), akkor a NAV a tervezetet elfogadottnak 
tekinti és a tervezet az adózó által benyújtott bevallásnak 
minősül.

Az első házasok kedvezménye

A friss házasoknak jár, a házasságkötés hónapját követő 
hónaptól számított 24 hónapig feltétel nélkül érvénye-
síthető, függetlenül attól, ha közben a magányszemély 
családi kedvezményre is jogosulttá válik, azaz gyerekük 
születik. Ennek mértéke a bevezetése óta változatlan: a 
házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény 
jogosultsági hónaponként 33 335 forint. Ennyivel lehet 
csökkenteni az összevont adóalapba tartozó jövedelmet.

A családi kedvezmény

Alapjának mértéke 2018-ban is az eltartottak számától függ. 
Az összevont adóalap családi kedvezmény címén egy 
eltartott esetén 66 670 forinttal, két eltartott esetén 
116 670 forinttal, három és minden további eltartott 
esetén 220 000 forinttal csökkenthető.

A szociális hozzájárulási adó (szocho) 

22 %-ról 19.5 %-ra mérséklődik 2018-tól. De módosult 
a kedvezmény mértéke is. A meghatározott kedvezmé-
nyek a mindenkori adó mértékének 50% vagy 100%-a, 
ezért 2018-ban 9,75% vagy 19,5% kedvezmény
érvényesíthető a korábbi 11% illetve 22% helyett. A ked-
vezménynél figyelembe vehető alap nem változott.

Az egészségügyi hozzájárulás (eho) 

Ezzel párhuzamosan 22 százalékos mértékű kulcsa is 
csökken 19,5 százalékra. Az egyszerűsített közteher-
viselési hozzájárulás (ekho) szabályai is módosulnak, 
amelynek értelmében a kifizetőt terhelő ekho 20-ról 19,5 
százalékra csökken. Nem választhatja a közterhek ekho 
szerinti megfizetését az egyébként ekho szerint adóz-
tatható tevékenységére az egyéni vállalkozó, ha e tevé-
kenységre az adóévben a kisadózó vállalkozások tételes 
adója szerinti adózást választotta. 

Forrás: ado.hu




