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Kedvezmények a Baross vendéglőben
az MTSZSZ tagjainak!

Házias ízek, kedvezményes árak, udvarias kiszolgálás, 
családias hangulat vár mindenkit a Keleti pályaudvar 
és a Kerepesi úti vasút igazgatóság szomszédságában

Szakszervezetünk tagjainak a mindenkori napi, 
legmagasabb vételi árú menü árából 5%, 

míg az alacarte (étlapról történő) rendelés árából 10% 
kedvezményt biztosít.

Baross vendéglő, egy újabb ok 
az MTSZSZ mellett!

Részletek az étteremről: www.barossvendeglo.hu
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Tavaly ősszel elkezdtük szakszervezetünk kommuni-

kációjának megújítását. Bevezettük a rendszeres heti 

hírlevelet, felpörgettük a facebook oldalunkat, gyakrab-

ban aktualizáljuk és frissítjük honlapunkat. Valameny-

nyi rendelkezésünkre álló kommunikációs csatornán 

folyamatosan beszámolunk érdekvédelmi tevékeny-

ségünkről, szolgáltató partnereink kedvezményeiről, 

szakmai programjainkról és rendezvényeinkről. Ezek-

nek is köszönhetően a honlapunk látogatottsága meg-

sokszorozódott, a facebook oldalunk kedveltsége négy 

hónap alatt annyit emelkedett, mint előtte egy év alatt. 

A cikkek olvasottsága 60 %-kal emelkedett.

Tudjuk mennyire fontos, hogy munkánkról, mindennap-

jainkról hírt adjunk számotokra, de a Ti támogatásotok-

ra is szükségünk van, ezért kérjük, hogy legyél Te is ré-

szese kommunikációs tevékenységünknek. Ha történik 

valami a munkahelyeden vagy tartotok egy rendezvényt, 

amely kapcsolódik az MTSZSZ-hez, ha szeretnétek, 

hogy mások is megismerjék érdekvédelmi, tagszerve-

zési munkátokat, a helyi problémákat valamint azok 

megoldásait, akkor keressetek minket, hogy a Gúlában, 

a honlapon vagy a facebookon mások is megismerhes-

sék történeteiket.

Ha nem szeretsz írni, de szeretnél szerkesztője lenni 

ezeknek a fórumoknak elég ha elmondod amit szeret-

nél és a Veled történt egyeztetést követően megjelenít-

jük azt. 

Olyan módon is segítheted a kommunikációnkat, hogy 

„kedveled” facebook oldalunkat, a www.facebook.com/

mtszsz - t, megosztod híreinket, hogy minél többekhez 

jussanak el információink.

Írásaidat, cikk javaslataidat, történeteidet a 

novodonszki@mtszsz.hu címre 

és a 06-1-511-1067 telefonon várjuk.

Köszönjük, hogy Te is segíted megújuló kommunikációs 

tevékenységünket!

Legyél Te is részese az MTSZSZ megújuló kommunikációjának!

ségünket!

Kiadja:

Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete

1087 Budapest Kerepesi út 3.

www.mtszsz.hu

Felelős kiadó: Buzásné Putz Erzsébet

Készült: A-Z Stúdió Kft.

2016.



dr. Tóth Sándor
jogtanácsos

Szakmai múltam a vasúttal összenőtt, a betöltött munkaköreimen, munkálta-

tóimon keresztül a MÁV elmúlt 20 éve szinte nyomon követhető.

1980-1987 között villanyszerelőként dolgoztam a Szolnoki Járműjavító Üzem-

ben, közben folyamatosan tanultam, leérettségiztem és felvételt nyertem a 

szegedi JATE ÁJTK nappali tagozatára. A jogtudományi egyetem 1992-es el-

végzését követően a volt munkáltatómnál jogi előadóként dolgoztam, részt 

vettem a privatizációs folyamatokban, majd a MÁV Szolnoki Járműjavító 1993-

as létrejöttét követően a cég jogtanácsosaként folytattam a szakmai munká-

mat, ellátva annak teljes jogi képviseletét (cégjogi polgári jogi és munkajogi 

vonalon). A Kft 2008-ban beolvadt a megalakuló MÁV-GÉPÉSZET Zrt-be. Az 

új társaság szolnoki irodában továbbra is cégképviseletet láttam el, de már 

elsődlegesen munkajogi perekben tevékenykedtem jogi képviselőként. Ez az 

állapot 2012-ig állt fenn, mikor is a GÉPÉSZET  beolvadt a MÁV-START Zrt-be.

A beolvadás után a START Munkajogi szervezetében a Vezérigazgatóságon 

Budapesten, majd 2013. október 15-én az MTSZSZ Kerepesi úti székhelyén 

jogtanácsosként dolgozom.
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Hogyan kerültél kapcsolatba az MTSZSZ-el?
2012-től a MÁV-START munkajogi területén dolgoztam, ahol - 

igaz, a munkáltatói oldalt képviselve – találkoztam az MTSZSZ 

munkájával illetve képviselőivel.

A személyes kapcsolat felvételét követően 2013 őszén az MT-

SZSZ tagja lettem és szakmai munkámat felajánlva kerültem 

közvetlen kapcsolatba a szakszervezettel.

Milyen munkákat végeztél eddig a szakszervezetben? 
Már a kezdetek óta elsődlegesen jogi-szakmai szempontból 

segítem és támogatom a munkáltatókkal kapcsolatos tár-

gyalásokon az MTSZSZ tárgyaló képviselőit. 

Komoly kihívás ez mind a tárgyalóknak, mind a háttérből 

segítőknek, hiszen az MTSZSZ számos vállalkozásnál – egy-

re erősítve pozícióját - jelen van. A több ágazatot érintő ré-

teg-érdek megjelenítése és képviselete rengeteg munkát 

valamint felkészülést igényel.

A kollektív érdekek képviseletén túl a tagok egyéni jogos 

érdekeinek jogi képviselete is fontos az MTSZSZ számára. 

Ennek megfelelően a munkáltatókkal szemben (a szüksé-

ges meghatalmazás birtokában) munkajogi kérdésekben 

jogi képviseletre van lehetőség. Természetesen a képviselet 

szükség esetén akár bíróság előtti képviseletet is jelenthet.

A munkajogi területen túl egyéb jogi természetű ügyekben 

- akár polgári, közigazgatási, büntető, illetve szabálysértési 

ügyekben - tanácsadást is ellátok, azonban jogtanácsosként 

ezen ügyekben - törvényi felhatalmazás híján – jogi képvise-

letre nincs lehetőség, abban  az esetekben, ha a tag kéri az 

MTSZSZ-el kapcsolatban álló ügyvédet tudunk ajánlani, aki 

kedvezményes munkadíjjal áll a rendelkezésre.

Miben rejlik az MTSZSZ töretlen fejlődése?
Rendkívül fontos a szakmaiság, amit az MTSZSZ képvisel.

Nem erő(szakkal)vel  igyekszik érvényt szerezni a tagság 

érdekeinek, hanem a tényleges körülményeket felmérve 

érvekkel alátámasztott, megalapozott követeléseket felvál-

lalva tárgyalásos úton halad a célja felé. 

Nem ellenségként tekint a munkáltatóra, illetve képviselő-

jére, hanem meggyőzhető tárgyaló partnerként, ugyanak-

kor a szakszervezeti alapértékeket illetve a munkavállalók 

érdekeit következetesen képviselve elzárkózik az elvtelen 

egyezségek megkötése elől. 

A tagsággal közvetlen kapcsolatot fenntartva követi értékeit 

az MTSZSZ, hogy jól teszi a dolgát, arra megfelelő vissza-

csatolás a taglétszám-növekedés.

Miben látod a további lehetőségeket az MTSZSZ számára?
A munkavállalói hatékony érdekérvényesítés egyedüli útja 

az összefogásban, a szolidaritásban van, ennek hagyomá-

nyos formája a szakszervezetbe tömörülés. 

A nagyfokú szervezettség eredményes érdekérvényesítést 

biztosít, csak szakszervezetbe tömörült tagsággal lehet 

eredményes és sikeres egy szakszervezet. Ebből követke-

zően az MTSZSZ célja a növekvő taglétszámon keresztül a 

hatékony érdekképviselet megvalósítása.

A taglétszám bővítése mellett legalább ilyen hangsúlyt 

szükséges fektetni a tagság megtartására, úgy hiszem, 

hogy ez a kommunikált eredmények közzétételével, a tag-

sági előnyök biztosításának növelésével érhető el.

Mivel foglalkozol szabadidőben? 
Hagyományos könyv alapú olvasás minden mennyiségben.

Imádom a természetet, ha hosszabb szabadidőm megenge-

di, a családommal járjuk a magyarországi túraútvonalakat, 

elsősorban a hegyvidéket.

A legújabb 3 évre visszatekintő hobbim a főzés, a varázsla-

tos kelet ízeinek megismerése.

Hogyan tudnak elérni a tagok?
E-mail címem: drtoth@mtszsz.hu 

Telefonszámom 01/10-21, ill. 30/ 633-8982

Bemutatkozik
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Novembertől kezdődően több alkalommal is szakmai láto-

gatást szerveztünk tagjainknak a BKK FUTÁR központjába 

(FUTÁR: Forgalomirányítási és UtasTÁjékoztatási Rend-

szer) ahol műholdas nyomkövetéssel fi gyelik a budapesti 

trolik, villamosok és autóbuszok forgalmát. Az eredetileg 

45-60 percesre tervezett program, minden alkalommal 

több mint másfélórásra sikeredett, köszönhetően az érde-

kes és magas színvonalú szakmai bemutatónak, valamint 

a sok kérdésnek.

Rövid bevezetőben megismerkedtünk a központ történel-

mével, általános feladataival és az ezt megelőzően műkö-

dő forgalomirányítási rendszerekkel. 

Megtekintettük az egyes munkaállomásokat, ahol a disz-

pécserek, az irányítók és a főirányító a munkáját végzi. 

A megállókban található kijelzők működésének elveit is 

megismerhettük, ezekhez számos tapasztalati kérdés, 

felvetés kapcsolódott. 

Nagy érdeklődéssel hallgattuk a tartalékbuszok forga-

lomba állítását, és a forgalmi zavarok kezelésének mód-

szerét, különösen a legnagyobb probléma megoldási 

készséget kívánó metrópótlás lehetőségeit, illetve a jár-

művekről érkező veszélyjelzések kezelését.

Kérdés hangzott még el a megállókban található kijel-

zők további telepítésének helyszíneiről, a MÁV és a MÁV-

START irányítóival való kapcsolattartásról, a BKK appli-

kációjáról, a fonódó villamoshálózat kiépítéséről, a 3-as 

metró következő évi felújításáról és az ehhez kapcsolódó 

járatszervezésekről.

Három hónap alatt a négy látogatás öt csoportban zajlott, 

alkalmanként 20-25 fő részvételével. A szakmai prog-

ramhoz csatlakoztak a MÁV Zrt, MÁV START Zrt, Ericsson 

Hungária Kft, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Rail Cargo 

Hungaria, FKG Zrt, MÁV- Szolgáltató Központ, BKV Zrt, 

Dunakeszi Járműjavító, az Ifjúsági és a Nyugdíjas Tago-

zatunk tagjai is.

Szakmai látogatás a BKK FUTÁR központjában

A miskolci VOKE Vörösmarty Művelődési Ház 2013 de-

cemberében hagyományteremtő céllal, első alkalommal 

rendezte meg a Vasutas Kispályás Labdarúgó Tornát. 

2015. december 20-án került sor a folytatásra, ez alka-

lommal öt csapat jelentkezett a versenyre.

A verseny helyszínéül a kiváló adottságokkal rendelkező 

Miskolc Egyetemi Körcsarnok szolgált, ugyanúgy, miként 

az első két rendezvényen is.

A fővédnök és házigazda az idén a MOSZ Miskolc volt, 

mint címvédő.

Résztvevő csapatok: Füzesabony állomás, Miskolci Jegy-

vizsgálók (Utazók), MOSZ

Miskolc, Múlt Század, Miskolci Rendező MTSZSZ.

A csapatvezetők egyeztetése alapján körmérkőzéses 

formában került megrendezésre az esemény. Az idén is 

nagyszerű körülmények között zajlottak le a mérkőzések 

2x15 percben, az MLSZ kispályás Labdarúgó Bizottság 

által országosan elfogadott játékszabályai alapján.

Gőz Brigitta a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 

intézményvezetője köszöntötte a résztvevő csapatokat, 

majd az eseményt Bálint Zoltán a Mozdonyvezetők Szak-

szervezete Miskolci Tagcsoport vezetője mint fővédnök 

nyitotta meg. Gólzáporokban sem szűkölködő mérkőzé-

seket láthattak a nézők és a csapatok egyaránt. A tavalyi 

győztes mozdonyvezetők focistái kiválóan játszottak, de 

mégsem volt elegendő címük megtartásához. A vándor-

kupát nem kis harcok árán sikerült megszereznie a Múlt 

Század csapatának. A dobogó harmadik helyét a Miskolci 

Rendező MTSZSZ csapata szerezte meg.

A játszmákat kiélezett harcok, ám ugyanakkor sport-

szerűség jellemezte. Végül ugyan a Múlt Század csapata 

szerezte meg az előkelő első helyet, mégsem távozott 

senki sem üres kézzel, mivel az eredményhirdetésen 

minden csapat oklevéllel, arany, ezüst, bronz serlegek-

kel illetve a fővédnök MOSZ Miskolci Tagszervezet és a 

VOKE Vörösmarty Művelődési Ház által biztosított aján-

dékokkal térhetett haza.

Az évente megrendezendő fordulóknak más-más vasúti 

terület a fővédnöke és házigazdája, mely tisztet a követ-

kező évben a 2015. évi nyertes Múlt Század látja majd el.

III. Vasutas Kispályás Labdarúgó Kupa
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A nemzetgazdasági miniszter rendelete szerint 2016-

ban két szombat lesz munkanap az ünnepnapok körüli 

munkanap áthelyezés miatt, így mindössze két négy na-

pos hétvégénk lesz.

A 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarend

- január 1. (péntek) munkaszüneti nap

- március 5. (szombat) munkanap

- március 14. (hétfő) pihenőnap

- március 15. (kedd) Nemzeti Ünnep

- március 27-28. (vasárnap-hétfő) Húsvét 

- május 1. (vasárnap) Munka Ünnepe

- május 15-16. (vasárnap-hétfő) Pünkösd 

- augusztus 20. (szombat) Államalapítás Ünnepe

- október 15. (szombat) munkanap

- október 23. (vasárnap) 1956-os Forradalom Ünnepe

- október 31. (hétfő) pihenőnap

- november 1. (kedd) Mindenszentek napja

- december 24. (szombat) Szenteste

- december 25-26 (vasárnap-hétfő) karácsony

Dátum Rendezvény

január 13. BKK FUTÁR Központ látogatása

január 22. Évnyitó

február 16. Szemvizsgálat és színházjegy értékesítés  

 (Bp, Kerepesi út 3)

február 18. MÁV / MÁV-START Irányító Központ  

 látogatása

február 23. Szemvizsgálat és színházjegy értékesítés  

 (Bp, Könyves K krt 54-60)

február 27. XXII. Mérnök-és Technikus Bál

március  4-es Metro forgalomirányító és karbantartó  

 üzemének látogatása

április Országos Meteorológiai Központ látogatása

május 26. Mercedes-Benz Hungary Kft. gyárlátogatása  

 Kecskeméten

június Szolnoki Járműjavító megtekintése

július Törley Pezsgőgyár látogatása

szeptember II. MTSZSZ Családi Nap

október Lufhansa Technik karbantartóbázisának  

 megtekintése

november Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpont  

 megtekintése

december MTSZSZ Mikulás 

A rendezvényváltozás jogát fenntartjuk!

A rendezvényekről bővebb felvilágosítás kérhető: 
Novodonszki Andrástól a novodonszki@mtszsz.hu 
e-mail címen vagy a 06 20 / 342 69 78 telefonszámon.

Valamennyi program részleteiről külön tájékoztatókat 

fogunk kiadni kommunikációs csatornáinkon, közvetle-

nül a rendezvény előtti időszakban.

22. alkalommal 2016. február 27- én szombaton kerül megrendezésre 

a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezet által szervezett Mérnök és Technikus Bál, 

amelynek helyszíne a Best Western Hotel Hungária bálterme. (Budapest, VII. Rákóczi út 90.) 

Program:
Kapunyitás és pezsgős belépő • Vendégek köszöntése • Báli nyitótánc

Vacsora • Zenés műsor • Éjféli tombola • Tánc hajnalig

Munkaszüneti napok 2016-ban

Rendezvénynaptár 2016

XXII. Mérnök - Technikus Bál



Sikeres volt az MTSZSZ első családi napja, a rendkívül 

esős időjárás ellenére közel ötszázan látogattak ki szep-

tember 26-án szombaton, a Vasúttörténeti Parkba. 

A délelőtti kvízjátékon a Szakszervezet történelméről, 

megalakulásáról, működéséről, rendezvényeiről, ered-

ményeiről, a szolgáltató partnereiről hangoztak el érde-

kes kérdések. A helyes válaszadók MTSZSZ ajándékokkal 

gazdagodtak.

A játszóház egész nap várta a legkisebb gyermekeket, de 

sok szülő is leült rajzolni, színezni. A legnagyobb sikert 

mégis a 24 féle kivágható és összeragasztható formák je-

lentették.A vasúti terepasztal körül is sokan játszottak a 

szerelvények irányításával.

Másfélórás pódiumbeszélgetés zárta a délelőtti esemény-

sorozatot, amelyen a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a Mer-

cedes Benz Manufacturing, a Rail Cargo Hungária és a Ja-

bil Circuit humánvezetői vázolták cégeik humánerőforrás 

helyzetét, szakszervezetekkel való kapcsolatát. Szó volt a 

vállalatok oktatási és képzési tevékenységeiről, bérezési és 

béren kívüli juttatások rendszeréről, a kollektív szerződé-

sek megkötéséről, az életpálya modellek bevezetéséről is. 

Ebéd után Berentei Péter táncdalénekes szórakoztatta 

a vendégeket, aki több közönség díjat is nyert az elmúlt 

évtizedek televíziós tehetségkutató versenyein, úgymint a 

Ki mit tud?-on és a Táncdalfesztiválon. Az előadóról azt 

is megtudtuk, hogy évekig villamosvezetőként dolgozott, 

most pedig tárlatvezető a kisföldalatti múzeumában.

A Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület, Utánpótlás 

és Örökifjú tánccsoportjainak közös műsora volt még lát-

ható, akik négy koreográfi ával készültek:  Sváb Hangula-

tok, Rosemarie polka, Grusz polka és Bis Bald Aufwieder-

sehen.

Tárlatvezetésis színesítette a programot, ahol a 90 perc 

alatt szakszerű, alapos ismereteket lehetett szerezni a 

vasúti közlekedés 150 éves történelméből, megnézték a 

gőzmozdonyokat és a pályaépítő gépeket is. 

A résztvevők legnagyobb örömére délután elállt az eső, 

elindult a kertivasút és a fordítókorong, így a Park szabad-

téri eszközei is kipróbálhatóvá váltak. 

Sikeres volt az MTSZSZ Családi Napja
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Az MTSZSZ évnyitó rendezvényét használta fel Berentei 

Péter táncdalénekes, hogy csatlakozzon szakszerveze-

tünkhöz. Berentei Pétert 1983-ban a Ki mit tud?-on is-

merhette meg az ország, ahol közönségdíjat kapott. Öt 

évvel később, 1988-ban már az Interpop Fesztiválon sze-

repelt a Mindent a szerelemért dallal. 

Az 1992-es és az 1994-es Táncdalfesztiválon szintén kö-

zönségdíjat nyert a Táncolj, csak táncolj, illetve az Álom 

című dalokkal.

1998-tól két évig az éneklés mellett főállásban villamos-

vezető volt, majd 2007-től a Földalatti Vasúti Múzeumban 

tárlatvezető. 

Dalai megtalálhatóak és hallgathatóak a youtube video-

megosztón.

Péter az elmúlt években több alkalommal is fellépett a 

szakszervezeti rendezvényeinken, legutóbb a január 22-i 

évnyitón, ahol sikeres fellépését követően töltötte ki a be-

lépési nyilatkozatott és csatlakozott az MTSZSZ BKK ta-

gozatához.

A Táncdalfesztivál és a Ki Mit Tud? közönségdíjas elôadómûvésze is 
az MTSZSZ-t választotta
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Hagyományteremtő rendezvényt tartott a Mérnökök és 

Technikusok Szakszervezete, a 25 éves MTSZSZ jubile-

umi programjainak keretében került sor arra a Pódi-

umbeszélgetésre, ahol az MTSZSZ Elnöke által feltett 

foglalkoztatási, képzési és előmeneteli lehetőségek 

kérdéseit vitatták meg a jelenlévő vállalatok HR vezetői.

A két fő terület köré felépített beszélgetésben egyrészt 

az állami nagyvállalatok, mint a MÁV Zrt. és a MÁV Start 

Zrt., míg a versenyszféra vállalatai közül a Mercedes 

Benz Manufacturing Kecskemét, a Jabil Circuit Tiszaúj-

város és a Rail Cargo Hungária Zrt. humán vezetői osz-

tották meg a hallgatósággal a foglalkoztatás speciális 

részleteit.

Buzásné Putz Erzsébet a Mérnökszakszervezet elnöke 

elmondta, hogy míg a vasútvállalatnál a korábbi évek-

ben létszámleépítések voltak, mára hiányszakmák ala-

kultak ki például a jegyvizsgálói, a forgalmi területek 

munkakörei, a járműszerelői munkakörökben, de nagy 

a hiány a mérnökök tekintetében is. Az Uniós pénzekből 

2014 és 2020 között jelentős vasútfejlesztési beruházá-

sok indulnak, amihez a jelenlegi létszám nem elegendő. 

Ahhoz, hogy a mérnökök a vasútvállalatokat válasszák 

munkahelyüknek, versenyképes jövedelmet kellene kí-

nálni számukra. Nagy gond még az állami vállalatoknál 

az öregedő  korfa, valamint az utánpótlás hiánya. Ennek 

a hiánynak pedig az oktatási rendszerben keresendő a 

problémája.

A MÁV Start Zrt. részéről jelenlévő Dorozsmai Éva hu-

mánigazgató elmondta, hogy pár évvel ezelőtt még el-

képzelhetetlen volt, hogy hiányszakmák alakuljanak ki 

a vasútvállalatnál. Ennek egyik oka a vizsgáztatási ano-

máliák miatti fl uktuáció, valamint az alacsony bérek, az 

utánpótlás hiánya. Számos tanfolyam indításával igye-

keznek pótolni a hiányt.

A Jabil Circuit Magyarország tiszaújvárosi gyárában két 

évvel ezelőtt még közel 8 ezer főt foglalkoztattak, ma 3 

ezer fő dolgozik a gyárban és folyamatosan felvételt hir-

detnek. Kevés az újfelvételes dolgozó annak ellenére, 

hogy Borsodban nagy a munkanélküliség. Ennek oka 

elsősorban a megrendelések kiszámíthatatlan voltá-

ban keresendő - mondta Cservenné Boros Andrea HR 

vezető.

A Mercedes gyárban jobb a helyzet, a vonzó márka sok 

embernek ad munkalehetőséget mind a városban, mind 

vonzáskörzetében. Erről Ács László HR igazgató be-

szélt.

A MÁV Zrt. tekintetében hasonló a helyzet a MÁV Starté-

hoz, hiszen állami vállalatként egy tulajdonos felügye-

li a foglalkoztatási helyzetet is. Dr Nemeskéri-Kutlán 

Endre részletesen beszélt arról, hogyan ösztönzi a 

vállalatcsoport a munkavállalókat egyrészt a kollektív 

szerződés elemeivel, másrészt a különböző progra-

mokkal, mint a MÁV Évek vagy a MÁV Esély program.

A Rail Cargo Hungária Zrt. mint osztrák tulajdonú 

vállalat a mai napig létszám csökkentéssel dolgozik, 

ésszerűsítve a feladatait. Dr Vincze Teodóra HR vezető 

elmondta, hogy ez évben külön foglalkoztatási megál-

lapodást kötött a cég a szakszervezetekkel, amelyben 

hosszabb távon állapodtak meg a foglalkoztatottak lét-

számáról.

A pódiumbeszélgetésen szó volt még a vállalatok és a 

szakszervezetek kapcsolatáról, az adott vállalat kollek-

tív szerződéséről, valamint a vállalatok oktatási tervé-

ről, az utánpótlásról való gondoskodásról.

Míg a Mercedes gyár azzal büszkélkedett, hogy most 

adták át a saját óvodát, tanulási lehetőséget biztosí-

tanak a dolgozóknak valamint a családtagjaiknak két-

nyelvű oktatási intézményben, addig a vasútvállalatok a 

jól működő oktatási rendszer szétrombolását követően 

most szeretnék egyes területét újragondolni és újra fel-

építeni.

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete ké-

szített a tagjai, a munkavállalók számára kiszámítható 

karrier tervet, amit az adott vállalatra specializálva, fel-

ajánlotta együttműködését ezen területen.

A 46 vállalatot felölelő Mérnökök és Technikusok Szak-

szervezete rendezvényén közel 500 fő a rossz idő elle-

nére is nagy érdeklődéssel kísérte a pódiumon elhang-

zottakat.

Lehet hatékony, szakszerû az érdekvédelem



A kollektív munkaügyi vita február 17-i fordulóján a tu-

lajdonos képviseletében Fónagy János vett részt, akit a 

vasutas szakszervezetek vezetői tájékoztattak bérfej-

lesztéssel kapcsolatos elvárásaikról. A kollektív munka-

ügyi vita február 22-én folytatódik, ekkorra ígért választ 

a tulajdonos és a munkáltató képviselője.

Ismeretes: A vasutas szakszervezetek szerint tarthatat-

lan, hogy a vasutasok reálkeresete 2016-ban ne növe-

kedjen, mitöbb csökkenjen. 

A szakszervezetek az általuk kezdeményezett kollektív 

munkaügyi vita korábbi fordulóin jelezték: a további tár-

gyalások eredménytelensége esetén minden jogszerű 

eszközt alkalmazni fognak annak érdekében, hogy tagja-

ik számára az általuk követelt bérnövekedést, a munka-

körülményeiket, a foglalkoztatási biztonságukat, továb-

bá a változó életkörülmények negatív hatásait mérséklő 

középtávú megállapodás aláírását elérjék.

Kollektív munkaügyi vita a MÁV csoportnál
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2014 tavaszán kezdtük el a nemzetközi kapcsolatok kiépí-

tését, a németországi ver.di szakszervezet drezdai városi 

közlekedési vállalatnál működő tagszervezettel és a tar-

tományi központi szervezettel.

Október elején nyílt lehetőség a kapcsolatok újabb feje-

zetének megnyitására, amikor nyolctagú delegációval ér-

keztek hozzánk.

Első megbeszélésen bemutatásra került az MTSZSZ el-

múlt 25 éves történelme, vázoltuk napjainkban a szak-

szervezeti mozgalomban betöltött helyét és szerepét, tag-

létszámának alakulását. Az előadás kiemelt része volt a 

szervezet felépítésének, gyakorlati működésének ismer-

tetése.

Külön előadás szólt a szolgáltatási csomagjainkról, a 

szolgáltatókkal való megállapodások megkötéséről, a 

tagszervezési lehetőségek és a szolgáltatások összekap-

csolásáról.  

A Munkatörvénykönyve alapján összehasonlításra kerül-

tek az üzemi tanácsok és a szakszervezetek, lehetősé-

geik, jogaik, valamint a szerepük, feladataik. Vendégeink 

felhívták fi gyelmünket a németországi különbségekre, 

különösen az üzemi tanácsok erős és meghatározó sze-

repére.

A delegáció látogatást tett a Friedrich Ebert Alapítványnál, 

ahol megismerkedhetek a magyarországi szakszerveze-

tek konföderációs helyzetével, tájékozódtak a nemrégiben 

az Alkotmánybíróság által „elkaszált” Férfi 40 népszava-

zási kezdeményezésről. 

Szakmai program részeként megtekintették a Keleti pá-

lyaudvar Lotz termét és forgalomirányító központját, va-

lamint a BKK által üzemeltetett FUTÁR központot, ahol 

Budapest közösségi közlekedésének irányítását láthatták.

Vendégeink tájékoztatást adtak a Németországi és tarto-

mányi érdekképviseleti helyzetről, a tagszervezés kérdé-

seiről, más területeken lévő nemzetközi kapcsolataikról.

Az ifjúsági tagozatuk képviselői, a drezdai közlekedési vál-

lalat felépítéséről,  feladatairól tartottak prezentációt. 

A további együttműködést a szolgáltatási csomagok cse-

réjében, valamint a Magyarországon lévő német vállala-

toknál a közös érdekvédelmi megjelenésben látjuk.

Elôtérben a nemzetközi kapcsolatok
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Harmadik alkalommal került megrendezésre az MTSZSZ 
Akadémia, amelynek keretében szakszervezetünk tiszt-

ségviselő fontos kérdéseket beszéltek meg és hasznos 

előadásokat hallgattak meg.

A meghívott vendégek sorát Dr. Nemeskéri-Kutlán 
Endre a MÁV munkajogi vezetője nyitotta, aki a MÁV 

csoport működéséről adott tájékoztatót. Elmondta, hogy 

kiélezett harc lett úrrá a létszámért, sokszor még a Tár-

saság vállalatai között is gyakori lett a maximális túlóra 

felhasználás és a szabadságok kiadásának elmaradása. 

Kramli Ferenc a MÁV-START Zrt személyzetmenedzs-
ment vezetője ismertette az elmúlt évek jelentős jár-

műbeszerzéseit, fejlesztéseit, szólt a JÉ projekt állásá-

ról. Elmondta, hogy a következő év elején változtatásra 

kerülő Szervezeti és Működési Szabályzathoz érkezett 

javaslatok feldolgozása folyamatban van (ezekhez az 

MTSZSZ is több szakmai észrevételt adott). A sajtóban 

megjelent jövő évi járatritkításokról konkrétumokat nem 

tudott mondani, a menetrend lezárása még folyamatban 

van. Ismertette a kialakult létszámhelyzetet, kiemelve a 

mozdonyvezetői és jegyvizsgálói területeket. Bemutatta 

a 2016-os képzési terveket, kiegészítve a személypénz-

táros munkakörrel. 

Az előadók fi gyelmét ismét felhívtuk a vizsgáztatások 

problémájára, a rendkívül alacsony bérekre, a kezelhe-

tetlenné váló létszámhiányra. Ismertettük, hogy megíté-

lésünk szerint a megoldás csak a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium  bevonásával történhet. Elmondtuk, hogy a 

bérkérdés rendezése érdekében  az MTSZSZ már meg-

tette a további lépéseket, amikor Dr. Seszták Miklós mi-

niszternek írt levélben felajánlotta szakmai segítségét.

Az Ericsson Kft részéről Bohács Bernadette a vállalat 
közép-európai HR igazgatója mutatta be a cég történe-

tét, létszám adatait, működését és kiemelte a rendezett 

munkaügyi kapcsolatok helyzetét, szólt az októbertől 

átvett 230 UPC munkatárs helyzetéről is. 

Kovács Imre a Rail Cargo Hungaria Zrt CEO-ja 12 évre 

visszamenőleg ismertette a vállalat átalakulási folya-

matát, valamint a privatizációs időszakát. Részletesen 

vázolta a létszám és fuvarpiaci helyzet változást. (2003-

ban még 6200 fő volt, napjainkban 1950 fő a foglalkoz-

tatottak száma) Szólt a jelentős beruházásokról, Traxx 

mozdonyok vásárlásáról, humánerőforrás fejlesztések-

ről, a 2020-ig szóló középtávú foglalkoztatáspolitikai 

megállapodásról. A vállalat idei üzleti eredményének 

teljesítésével kapcsolatban aggodalmait fogalmazta 

meg a kialakult gépipari válság és az ukrajnai konfl iktus 

kapcsán. 

A vállalatok vezetői és képviselői mellett az MTSZSZ 

belső dolgaival is foglalkoztak a résztvevők. 

Előadást hallgathattak meg a szakszervezet kommuni-
kációs csatornáiról, a jelenlegi helyzet értékeléséről, a 

továbblépés lehetőségeiről. Felmérés is készült, amely-

nek eredményeképpen megújítjuk kommunikációnkat. 

Minden hozzászóló egyetértett az elektronikus csator-

nák (facebook, honlap) fontosságáról. 

Tagszervezés és tagmegtartás kérdés is napirenden 

volt, a szolgáltatási csomagok bemutatásán keresztül. 

Több javaslat is érkezett a bővítési lehetőségekre vonat-

kozólag.

Az MTSZSZ munkatársai hosszabb ideje dolgoznak az 

életpálya modellek kidolgozásával, alkalmazásnak le-

hetőségeivel. Többlépcsős rendszer került kialakításra, 

amellyel segíteni kívánjuk a vállaltok hatékony foglal-

koztatási politikáját. A témában készült prezentációhoz 

több hozzászóló is elmondta saját tapasztalatait, ame-

lyek kiváló alapot jelentenek az anyag bővítéséhez. 

A munkavédelem aktuális helyzetéről is tájékoztatást 

kaptak a jelenlévők, valamint a vezetői utasítások meg-

tagadásának lehetőségeire is kitért az előadó. 

Szakszervezetünk elnöke megtartotta pénzügyi beszá-
molóját, amelyet egyhangúlag fogadtak el a jelenlévők. 

Ismertette  2015 legfontosabb történéseit, a 25. évfordu-

lóhoz kötődő rendezvények sikereit, az egyes vállalatok-

nál elért bértárgyalások eredményeit. Értékelte a konfö-

derációban eltöltött egy évet és annak eredményeit. 

Ügyvezető alelnökünk az operatív kérdésekről tartott 

beszámolót, Ő is szólt a következő évi bértárgyalások 

helyzetéről. Kiemelte a MÁV csoportnál zajló küzdel-

münket a bér és létszám ügyében.

Az alapszabály is módosításra került, amelynek alapja 

az új polgári törvénykönyv előírásaira vezethető vissza.

III. MTSZSZ Akadémia és Kongresszus



A munka világát érintô fontosabb aktuális jogszabályok,
 ill. jogszabály változások

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló ré-

szére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 

(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. 

január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 111 000 forint, 

hetibér alkalmazása esetén 25 550 forint, napibér alkal-

mazása esetén 5110 forint, órabér alkalmazása esetén 

639 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve kö-

zépfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglal-

koztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes 

munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér 

alkalmazása esetén 129 000 forint, hetibér alkalmazása 

esetén 29 690 forint, napibér alkalmazása esetén 5940 

forint, órabér alkalmazása esetén 742 forint.

376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatási 

bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításá-

ról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésé-

nek, megállapításának, valamint folyósításának részle-

tes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet 

módosításáról  

A közfoglalkoztatási bér és garantált bérminimum 2016-

ban nem változott

A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkozta-

tott részére  megállapított közfoglalkoztatási bér a tel-

jes munkaidő teljesítése esetén:a havibér alkalmazása 

esetén 2015. január 1-jétől 79 155 forint. Részmunkaidő 

esetén az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bértételt 

a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell 

fi gyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított 

havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 22 800 forintnál.

Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképe-

sítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglal-

koztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a 

teljes munkaidő teljesítése esetén a havibér alkalmazá-

sa esetén 2015. január 1-jétől 101 480 forint. A közfog-

lalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt 

megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő telje-

sítése esetén a havibér alkalmazása esetén 2015. január 

1-jétől 87 090 forint.

A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott mun-

kavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér leg-

alább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést 

igénylő munkakör betöltése, a teljes munkaidő teljesí-

tése esetén a havibér alkalmazása esetén 2015. január 

1-jétől 111 660 forint.

Adóváltozások:

A személyi jövedelemadó (Szja tv.) rendszerében az egy-

kulcsos adó a jelenlegi 16 százalékról 15 százalékra 

csökken. Vagyis jövedelem tekintetében 100 forintonként 

1 forintos nettó jövedelemnövekedést jelent a 2016. évi 

változás.

Az 1 százalékos adócsökkentésből kifolyólag módosul-

tak az igénybe vehető adóalap-kedvezmények összegei. 

Eszerint a családi kedvezmény – az eltartottak lélekszá-

mától függően – kedvezményezett eltartottanként és jo-

gosultsági hónaponként:

egy eltartott esetén 2016-tól kezdve 66 670 forint (62 500 

forint helyett), mely során marad a 10 000 forint összegű 

adómegtakarítás,

kettő eltartott esetén:

                    - 2016-ban 83 330 forint (78 125 forint helyett), 

tehát marad a 12 500    forint összegű 

adómegtakarítás,

                    - 2017-ben 100 000 forint (93 750 forint helyett), 

tehát marad a 15 000    forint összegű 

„adómegtakarítás,

                    - 2018-ban 116 670 forint (109 375 forint he-

lyett), tehát marad a 17 500    f o r i n t 

összegű adómegtakarítás,

                    - 2019-ben és az azt követő években 133 330 

forint (125000 forint helyett), tehát marad a 20 000 forint  

összegű adómegtakarítás,

három és minden további eltartott esetén 2016-tól kezd-

ve 220 000 forint, tehát marad a 33 000 forint összegű 

adómegtakarítás.

Az adócsökkentés mellett a kifi zetői adóterhelés melletti 

juttatások adóalap-kiegészítése nem változik, ennek el-

lenére, még ha csekély mértékben is, de csökken a bé-

ren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatá-

sok adóterhelése. A béren kívüli juttatásoknál a jelenlegi 

35,7 százalékos adóterhelés helyett 34,51 százalék (1,19 

szeres szorzó után 15 százalék Szja és 14 százalék EHO), 

míg az egyes meghatározott juttatások esetén a jelenlegi 

51,17 százalékos adóterhelés helyett 49,98 százalékos 

(1,19 szeres szorzó után 15 százalék Szja és 27 százalék 

EHO) lesz.

dr. Antal-Molnár Emese jogtanácsos
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Évek óta tartó egyeztető folyamat ered-

ményeként, 2016. január 1.-től változik 

a KTI Vasúti Vizsgaközpont „Vizsgasza-

bályzat és Eljárási Rendje”

A változások hozzájárulnak a vasutas 

munkavállalók leterheltségének csök-

kentéséhez, hiszen az amúgy is túlter-

helt munkavállalók eddig, az időszakos 

hatósági vizsgák során kellemetlen él-

ményekkel gazdagodtak, ide értve a stresszt, és a magas 

követelményszint által okozott csalódottságot. Sok eset-

ben tettek sikertelen vizsgát olyan munkavállalók, akik 

évtizedek óta balesetmentesen, lelkiismeretesen látták el 

munkaköri feladataikat, de a vizsgán számon kért ismere-

tanyag nem tartozott a munkaköri tevékenységükbe, vagy 

épen a kérdés értelmezése jelentett gondot a megfogal-

mazás okán. További probléma volt, hogy a munkavállaló, 

ugyan napi rendszerességgel alkalmazta a vizsgakérdés 

témakörét, azonban szóról szóra, betűről betűre, nem 

tudta elmondani az utasítás szövegét a vizsgabiztosnak. 

Három év kaotikus időszak után nagyságrenddel egysze-

rűsödik a folyamat.

Nézzük a részleteket
A Vizsgaszabályzat és Eljárási rend „Az időszakos vizsgák 

módszertana” (2.2.2) fejezetében rögzíti, hogy a 19/2011 

NFM rendelet 3. sz. mellékletében, az 1-13. és 15-19. sor-

számú vizsgákhoz tartozó időszakos vizsgák, ezen belül a 

(2.) sorszámmal jelölt az önállósító forgalmi, - teszt rend-

szerű vizsgafeladat.

A teszt papír alapú, 45 kérdést tartalmaz majd, ahol ér-

telemszerűen vizsgakérdésenként a jó választ kell kivá-

lasztani. A 45 kérdés közül 12 súlyponti kérdés, (3.pontos) 

melyből legfeljebb ötöt ronthat el a vizsgázó. A sikeres 

vizsgához, a negyvenöt kérdésre adott jó válaszok össze-

sített arányának legalább75%-ot kell elérni. 

A vizsgakérdéseket folyamatosan készítik a vizsgaközpont 

szakemberei, olyan szempontok alapján, hogy (pl) a fel-

tett kérdés nem lehet zavaró megfogalmazás, vagy a jó és 

rossz válasz között, nem egy kötőszó hiányán van a döntő 

hangsúly. 

Az ismeretanyagot február végére, március elejére ígérte 

a KTI, ugyanakkor webes felületű vizsgagyakorló is se-

gíteni fogja a vizsgákra való felkészülést. A MÁV csoport 

esetében az időszakos vizsgák májusban kezdődnek, így a 

felkészülésre kellő idő áll majd rendelkezésre.

Révész György

Szervizmunkák kedvezményesen

A miskolci Komplex-Car Bt vállalja, hogy a szakszervi-

zében / márkaszervizében elvégeztetett javítások, szer-

vizmunkák mindenkor meghirdetett árából, szervizdí-

jából 15% kedvezményt, a szervizeléshez szükséges 

alkatrészek árából 10% kedvezményt nyújt az MTSZSZ 

tagjai számára. 

A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az 

igénylő az MTSZSZ tagságát a tagkártyájával igazolja.

 (http://www.komplex-car.hu/) 

Bérelj autót olcsóbban!

Az autókölcsönzéssel és autóbérléssel foglalkozó 

Cargorent Kft a mindenkori napi bérleti díjból és a 

hozzá tartozó kilométerdíjból 10 % kedvezményt nyújt 

az MTSZSZ tagok számára.  

www.cargorent.hu

Változás a vasúti vizsgáztatás terén

Újabb kedvezmények tagjainknak, tagságod többet ér!



Meg jelent az Explorer Vasutas Világ járó Klub (egyesület) 
2016 évi önköltséges túraterve, melyre tisztelettel várunk 

minden MTSZSZ tagot és családtag jait

Figyelem! 
MTSZSZ tagok tagsági igazolvánnyal vehetnek részt a túrákon. 
A 2016. 03. 15-ig jelentkezők 5% kedvezményben részesülnek.

További információk:
1./ 06+27-51 vasútin,
2./ 06 30/386-6106 mobilon, SMS -ben is,
3./ 06 1/516-2751 vezetékes számon,
4./ E-mail: info@evvk.hu,
5./ http://www.evvk.hu honlapunkon,
6./ facebook oldalunkon: https://www.facebook.com/evvk.magyarorszag
Nem teljes körű a tájékoztatás. A feltételekről, a tagságról kérje írásos tájékoztatónkat!

A hirdetést az MTSZSZ támogatta.

Márc. 07. Izland a vulkánok és jéghegyek földje élménybeszámoló vetítéssel
Ápr. 30. Szezonindító Vértes ingyenes túra
Jún. 21. Görög tengerpart (Nei Pori) relax
Júl. 21. Róma + Milánó strapatúra
Júl. 21. Osztrák jégbarlang magashegyi túra
Júl. 21. Osztrák- olasz-svájci Alpok magashegyi túra
Júl. 21. Új itáliai körút strapatúra
Júl. 21. *Új nagy itáliai körút *strapatúra
Júl. 21. Premier! Mediterrán körút strapatúra
Júl. 22. Montenegró (Bar) relax 
Júl. 22. ÚJ! MONTENEGRO + ALBÁNIA dupla relax
Júl. 26. Albánia eco relax
Aug. 05. Szentgotthárd szállással /fürdéssel túra
Aug. 05. Őrség + magyar osztrák szlovén hármas határ – Szlovénia túra
Aug. 19. Horvát tengerpart, (Brac) relax
Aug. 20. Prága + Auschwitz - Krakkó strapatúra
Aug. 24. **IZLAND ECO **extrém túra



13 990 Ft*
1 Ft

Microsoft
Lumia 640
1 GB-os belföldi 
adatopcióval

11 990 Ft*
1 Ft

LG
G4c
2 GB-os belföldi 
adatopcióval

26 990 Ft*
9 990 Ft

Huawei
P8 Lite
2 GB-os belföldi 
adatopcióval

Kedvezményes készülékek új 

Vodafone

Ráadásul most extra 1000 percet
kapsz 3 hónapig!

Flotta promóciónk

Készülékajánlatunk -

-

www.vodafone.hu/hulladekkezeles


