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Tisztelt Olvasó!

A negyedévente megjelenő Gúla magazinunkban azok-
ról a hírekről igyekszünk beszámolni, amelyek nagyobb 
horderejűek.
A napi, folyamatban lévő ügyekről a hírleveleinkből és 
e-mail üzeneteinkből tájékozódhat. Az év első felében 
a 46 vállalatnál, ahol az MTSZSZ jelen van, bértárgya-
lásokat folytattunk. A sokszor többfordulós tárgyalás 
sorozat eredményeként a legtöbb helyen 5% körüli bér-
emelésben tudtunk megállapodni, de van olyan vállalat 
is, ahol közel 20%-os bérfejlesztést értünk el.
Sajnos ennek ellenkezője is előfordult, a vasútvállalat-
nál a 3%-os béremelést az MTSZSZ nem tartotta elfo-
gadhatónak, azt nem írtuk alá. 
Magyarország számos vállalata létszámhiánnyal küzd.
A munkaerő megtartása érdekében a versenyszféra cé-
gei (Bosch, Jabil, Auchan) jelentősen emelték a bére-
ket. Az MTSZSZ az állami vállalatok esetében is a bérek 
érezhető növekedésével látja megállíthatónak a mun-
kaerő elvándorlásának megakadályozását.
Minden fórumon tárgyalásokat kezdeményeztünk a 
probléma megoldásának érdekében. Levélben kezde-
ményeztünk találkozót a szakminisztereknél és a fog-
lalkoztatási államtitkárnál, ahol ismertettük a meglévő 
problémákat és kértük a tulajdonost a forrás biztosítá-
sára.
A bértárgyalásokat követően nem sokkal robbant a ké-
szenléti jellegű munkakörökben az elmaradt juttatások 
kérdése.
Az MTSZSZ segítséget nyújtott az érintett tagjainak, 
felvállaltuk képviseletüket, akár pertársaságok útján 
is, annak érdekében, hogy a munkájuk után járó jogos 
kifizetéshez hozzájussanak.
Megállapodással zárult az ügy, miszerint minden érin-
tett munkavállalónak kiszámolásra és kifizetésre kerül 
a ténylegesen járó elmaradt összeg.
Az érdekegyeztetés legfelsőbb szintjén, a Versenyszfé-
ra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán is han-
got adtunk azon álláspontunknak, hogy a költségvetés 
tervezetből hiányoljuk az állami vállalatok bérfejleszté-
sére vonatkozó javaslatot.
A tavaszi időszakban több területen jártak le az üzemi 
tanácsok mandátumai.
A legnagyobb megmérettetés számunkra a Mercedes 
Benz Manufacturing Hungary gyárban Kecskeméten 
volt, ahol az MTSZSZ 2015-ben alakította meg tagszer-
vezetét. 

Az első fordulóban közel 3800 szavazatot kaptak jelölt-
jeink. A választás azonban eredménytelen volt, így má-
sodik fordulóra is sor került.
Ekkor sem sikerült betölteni a 13 fős üzemi tanácsi he-
lyeket, 2 jelöltünk került eddig az ÜT-be.
Számos szakmai programot is lebonyolítottunk sikere-
sen. Látogatást szerveztünk az Országos Meteorológiai 
Intézetbe, a MÁV menetirányítói központjába és a Mer-
cedes gyárba.

Kollektív Szerződést tárgyaltunk le két vállalatnál az 
EBM Papst Hungary Kft-nél és az eisberg Hungary Kft-
nél. Mindkét vállalatnál a KSZ aláírásra kész.
Bízom abban, hogy érdekvédelmi munkánkkal a tag-
ságnak megelégedésére szolgálunk. Az eredmények 
eléréséhez szükségünk van valamennyi MTSZSZ tag 
támogatására.

Kívánok a nyári időszakra kikapcsolódást, pihenést 
szeretteitek körében, hogy újult erővel tudjuk folytatni 
törekvéseinket az év második felében.

2016. május Buzásné Putz Erzsébet
    elnök
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22. alkalommal 2016. február 27-én szombaton került megrendezésre 
a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének 

Mérnök és Technikus Bálja a Best Western Hotel Hungária báltermében. 

XXII. Mérnök - Technikus Bál

Az est háziasszonya idén is Szily Nóra volt, a rendezvényt 
Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke nyitotta meg. 
Szulák Andrea csodálatos hangja mindenkit elkápráztatott, 
műsorában ismert és feledhetetlen dalok hangzottak el.
Lui a világrekorder bűvész már az egész világot bejár-
ta, azonban erre az estére a Mi bálunkat választotta, 

modern, látványos és izgalmas előadása teljesen elva-
rázsolta a nézőket. Fiatalos, lendületes produkcióját a 
látvány mellett humoros interaktív betétműsorokkal fű-
szerezte. 
 A tombola fődíja egy wellness hétvége volt a ceglédi Ser-
vice 4 You szálloda felajánlásában



Gúla 2016/2.      5

A munka ünnepe a legtöbb országban hivatalos állami 
szabadnap és május 1-jére esik, így Magyarországon 
is, de egyes országokban (pl. az Amerikai Egyesült Ál-
lamok) más időpontban emlékeznek a munkások által 
kiharcolt eredményekre.
Magyarországon május elsejéről először 1890-ben 
emlékeztek meg.

A magyarországi szakszervezeti konföderációk (Liga, 
ÉSZT, SZEF, MOSZ, MASZSZ) együtt ünnepelték má-
jus 1-jét a budapesti Városligetben. Elhangzott, hogy 
elengedhetetlen a Munka törvénykönyvnek felülvizs-
gálata, az hogy a bérminimum érje el a létminimum 
szintjét, a korengedményes és korkedvezményes 
nyugdíj, valamint a sztrájkjog helyzetének rendezé-
se. A munkavállalók helyzetének javítása csak erős 

szakszervezeti munkával és széleskörű összefogás-
sal valósulhat meg, így nem lesznek megkerülhetőek 
az érdemi érdekegyeztetések. Az elmúlt évben ismét 
nőttek a munkahelyeken bekövetkezett balesetek, így 
szükség van a munkavédelmi felügyelet hatékonysá-
gának növelésére.
A színpadon szórakoztató zenés programok várták 
a gyerekeket, valamint a felnőtteket. Operett műsor, 
bábjáték, musical összeállítás, illuzionista show tette 
érdekessé-színesebbé a napot. 
Az MTSZSZ, mint minden évben, külön sátorral települt 
ki a Napozórétre. Kötetlen, jó hangulatú beszélgeté-
sek és a régi majálisok hangulatát idéző zsíroskenyér, 
virsli, valamint sör várta tagjainkat. A késő délutáni 
időpontig több száz tagunk látogatta meg sátrunkat. 

A kormány, illetve a versenyszféra munkaadói és a 
munkavállalói érdekképviseleteinek döntő többsége 
elfogadta a 2016-os bérajánlást.

A felek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzul-
tációs Fórumának keretei között létrejött egyezségben 
egyetértettek abban, hogy fokozott aktivitással és fele-
lősséggel, differenciált béremelésekkel kell reagálni az 
átalakuló munkaerő-piaci viszonyokra.
Az ajánlást aláírók megállapították, hogy a hazai munka-
erőpiacon jelentős változások zajlanak. Ennek következ-
tében mindenki számára támpontul szolgáló számszerű 
bérajánlást 2016-ra nem fogalmaztak meg a szociális 
partnerek. Az átalakuló munkaerő-piaci helyzetben a 
béremelések előreláthatólag az eddigiekhez képest 
sokkal nagyobb szóródással valósulnak meg. Az ágaza-
ti és a helyi bértárgyalások részvevői figyelmébe ajánl-
ják, hogy 2016-ban a gazdasági növekedés elérheti a 2,5 

százalékot. A fogyasztói árszínvonal átlagos növekedése 
várhatóan 1,6 százalékos lesz, a személyi jövedelemadó 
kulcsa 16-ról 15 százalékra mérséklődött, aminek kö-
vetkeztében a munkavállalók nettó keresete változatlan 
bruttó kereset mellett is 1,53 százalékkal emelkedik, és 
hogy a minimálbér, valamint a garantált bérminimum 
mennyivel emelkedett az év elején.
 
Az aláíró felek ajánlják, hogy a lehető legszélesebb kör-
ben valósuljon meg béremelés, azzal a kikötéssel, hogy 
az ne vezessen munkahelyek megszűnéséhez. A bértár-
gyalásokon az egyeztetések részvevői vegyék figyelem-
be a vállalkozások verseny-, jövedelemtermelő és költ-
ségviselő képességét, és törekedjenek a munkavállalók 
helyzetének javítására. A megállapodás egyúttal felhívja 
a munkáltatók figyelmét a béren kívüli juttatások alkal-
mazásának lehetőségeire is, a munkavállalók jövedelmi 
pozícióinak megőrzése, illetve javítása céljából.

Majális 2016

Megszületett az egyezség a 2016-os bérajánlásról
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PAPST HUNGARY Kft.

Szakszervezetünk bérmegállapodást kötött a vecsési 
Papst Hungary gyárral, amely alapján a direkt mun-
katársak bérfejlesztésének mértéke egységesen 5 %, 
ezen a területen 2015. októberében már 11% - os eme-
lést sikerült elérnünk.  Az indirekt és az unproduktív ál-
lományú munkatársak átlag bérfejlesztése szintén 5 %, 
azzal a különbséggel, hogy a vezető által differenciált, 
de minimum 2 %-ot minden dolgozó megkap, a többi 
differenciált. A béren kívüli juttatások (Erzsébet kártya, 
SZÉP kártya) és a hétvégi túlóra bonusz keretei, feltéte-
lei változatlanok maradnak.

MAGNA CAR TOP SYSTEM Kft. 

Négy pillérből összerakott bérfejlesztés történik a 
szügyi Magna Car Top Systems cégnél, ahol az MTSZSZ 
reprezentatív szakszervezet.

1. pillér: A varrónők kivételével, minden munkavállaló 
alapbérére kiterjedő 3%-os béremelés történik, 2016. 
január 1-i visszamenőleges hatállyal.
2. pillér: A műszakban dolgozók havi teljesítmény 
bónusza 2016. március 1-től kerül bevezetésre. A bó-
nusz maximálisan adható mértéke összesen havi nettó 
10.000,- Ft értékű utalvány. A teljesítménycélok és mi-
nőségi célok 100%-os teljesülése esetén megközelítő-
leg 10%-os emelkedésnek felel meg. 

3. pillér: Irodai munkarendben dolgozó munkatársak 
teljesítmény bónusza. Kifizetés: bérben prémiumként. 
A bónusz alapja: évente maximum egy havi bruttó kere-
set a célok 100%-os teljesülése esetén. A teljesítmény-
célok 100%-os megvalósulása esetén megközelítőleg 
8%-os alapbéremelésnek felel meg. 
4. pillér: Az általános területeken varró munkakörben 
dolgozók bérének azonos szintre való hozása 2016. ja-
nuár 1-i visszamenőleges hatállyal, amely  az eddig ala-
csonyabb alapbér kategóriába sorolt varrónők esetén 
kb. 10%-os alapbéremelésnek felel meg.

Azok a varrónők, akik a külsőtető varrósorokon dol-
goznak az adott időszakra + 50,- Ft/óra „külső tető 
pótlék”-ra lesznek jogosultak.  2016. január 1-től lép 
visszamenőleg hatályba, amely pótlék bevezetése kb. 
6%-os alapbéremelésnek felel meg.
Összességében közel 20%-os béremelésben részesül-
nek a dolgozók.

A Budapest Közút Zrt. látja el a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, egész Buda-
pesten a forgalomtechnikai létesítmények, valamint a 
nem fővárosi tulajdonú, de a közösségi közlekedés által 
igénybe vett utak üzemeltetési és fenntartási feladatait. 

2016. április 1-jével a Budapest Közút Zrt. -hez került 
a Budapesti Közlekedési Központtól számos feladat 
és ezzel együtt számos munkavállaló is. Az átalakulás 
több tagunkat is érintette, így az új kibővített 657 fős 
vállalatnál az MTSZSZ azonnal kollektív szerződés kötő 
érdekvédelmi szervezetként jelent meg. A vállalatnál 
eddig egy szakszervezet működött.

Április hónapban konzultációt tartottunk a vállalatnál, 
amelyen részt vett Dr. Almássy Kornél vezérigazgató is, 
aki tájékoztatást adott:

- a vállalat feladatairól
- az átalakulás megtörténtéről
- a létszámhelyzetről
- bérfejlesztésről és béren kívüli juttatásokról
- a telephelyek számának alakulásáról

Az idei év nyarán a vállalatnál üzemi tanácsi és mun-
kavédelmi képviselő választást is tartani kell, mivel a 
most működő bizottságok 5 éves megbízatása lejár.

Bérmegállapodások az ipari szektorban

Kollektív szerzôdés kötô az MTSZSZ a Budapest Közút Zrt-nél
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A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 
(MTSZSZ) 2015-ben alakította meg tagszervezetét a Mer-
cedes Benz Manufacturing Hungary gyárában Kecskemé-
ten. 
Április hónapban üzemi tanács választásra került sor, 
ahol az MTSZSZ jelöltjei is indultak.
A választás eredményes volt, a dolgozók valamivel 
több, mint 50%-a szavazott. Azonban csak 3 jelölt 
kapta meg a bejutáshoz szükséges szavazatok 
30%-át. Így pótválasztást kell tartani a többi 10 
üzemi tanács tag megválasztásához.
A választás a vártnál jóval nagyobb sikert hozott 
az MTSZSZ számára.
A 13 jelöltünkre összesen 3759 szavazat érke-
zett,
közülük került ki az összes jelöltet megelőző 
első helyre került tagunk
Váradi Beatrix, aki 669 szavazatot kapott.

A szavazatok összesítése alapján az alábbi 
eredmények születtek:

MTSZSZ sikerek az üzemi tanácsi választásokon

A MÁV Zrt. Szolnoki pályafenntartási szakaszán meg-
tartott üzemi tanácsi és munkavédelmi bizottsági vá-
lasztásokon az MTSZSZ több mint 23 %-os eredményt 
ért el. Mind a két testületbe 1-1 fő került szakszerveze-
tünk jelöltjei közül. 
Az eredmény azért is elismerésre méltó, mert a válasz-
tások előtt még nem rendelkeztünk alapszervezettel 
sem a területen.

Köszönjük az MTSZSZ jelöltjeire 
szavazóknak a támogatást!

A MÁV Zrt Pályavasúti Igazgatóság szegedi területén 
2016. május 25-26-án üzemi tanácsi és munkavédelmi 
képviselő választásokra került sor. Szakszervezetünk 
(61,8 % részvétel mellett) az üzemi tanács választáso-
kon a leadott szavazatok 52,6 százalékát kapta meg, 
így az öttagú testületbe három tagunk került be.

Sikeres választások a Szolnoki PFT szakaszon

Gyôztes választások Szeged Területi Igazgatóságon

Az összes leadott szavazatok száma:  
9 207   100%

A Mérnökök és Technikusok 
Szakszervezetére leadott 
szavazatok száma: 
3 759 41%

A Vasas Szakszervezet jelöltjeire 
leadott szavazatok száma: 
4 235 46%

A független jelöltekre
 leadott szavazatok 
  száma:
    1213   13%



8       Gúla 2016/2.

A Lengyel Köztársaság Arany Érdemkeresztjét kapta: 
Buskó András

Buskó András 26 éve tagja a Mérnökök és Technikusok Sza-
bad Szakszervezetének, a Vasúti Tagozat  egyik alapítója, a 
díj átvétele kapcsán beszélgettünk vele.

- Miért kaptad a kitüntetést? Van ilyenkor külön indoklás?

Roman Kowalski nagykövet úr februárban tájékoztatott ar-
ról, hogy e kitüntetésre javasol, amennyiben elfogadom. A 
javaslat indoklásaként másfél évtizedes tevékenységemet 
emelte ki, melyet a XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökeként, illetve az Országos Lengyel Önkor-
mányzat képviselőjeként, ezen belül nyolc évig annak alel-
nökeként végeztem. Elkészítettem az első lengyel-magyar 
enciklopédiát és többek között a lengyel-magyar akusztikai 
szótárat is.  

- Hol és hogyan történt az elismerés átvétele? 

A Magyar-Lengyel Barátság Nap ünnepségsorozat kereté-
ben Budapesten tartózkodó lengyel elnök úr fogadására a 
lengyel nagykövetségen került sor. Itt került sor a díjak át-
adására. A baráti hangulatban lefolyt találkozó egy feszített 
kétnapos rendezvénysorozat része volt.  

- Mit jelent számodra ez a kitüntetés?

Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra ez az állami 
kitüntetés, az eddigi lengyel társadalmi munkám csúcsa. Az 
1923-ban alapított díj a legmagasabb civil kitüntetés Len-
gyelországban. Korábban, 2010-ben már lengyel miniszteri 
kitüntetést is kaptam a rákoskeresztúri köztemetőben lévő 
lengyel katonai parcella felújításában nyújtott segítsége-
mért.  

- Életed során számos kitüntetést és elismerést kaptál. 
Már a Kvassay Jenő Ipari Szakközépiskolában iskola el-
sőként 1978-ban megkaptad a „Kvassay-díjat”. 1981-ben 
az Országos Tudományos Diákköri Konferencián Nívódíjat 
kaptál. A természetjáró mozgalomban SZOT kitüntetésben 
részesültél. A vasúti tevékenységed során 1990-ben Vas-
útigazgatói dicséretben részesültél, 1992-ben megkaptad 
a „Széchenyi István Szobrot”. 1999-ben, valamint 2003-
ban Közlekedéstudományi Egyesület ezüst és aranyjelvé-
nye kitüntetést kaptál, most pedig az arany érdemkereszt. 
Melyikre vagy a legbüszkébb és miért? Melyik a legértéke-
sebb a számodra?

Életem során a vasút tisztelete, a természetjárás és a 
lengyel társadalmi munka szorosan összekapcsolódik. 
Negyedik generációs vasutas vagyok a családunkban. 
Mindent megtettem a munkám során. Úgy érzem, hogy 
amihez hozzákezdek, azt a legmagasabb tudásommal, 
szakmai igényességgel és mérnöki precizitással kell vég-
rehajtani.   

- Van még olyan díj, elismerés amit meg szeretnél kapni?

Korosodva már úgy érzem, hogy lassabb tempóra kell kap-
csolnom. A BMGE által jelenleg folytatott akusztikai jellegű 
K+F feladat szakértői támogatásában a legtöbbet kívánom 
elérni a MÁV Zrt. érdekében. Jelenleg folyik az európai uni-
ós CNOSSOS zajvédelmi rendszerszer honosítása, melyben 
szintén szakértőként veszek részt. 

- Tagja vagy az országos és XVII. kerületi Lengyel Önkor-
mányzatnak is, milyen feladataid vannak ott? 

A XVII. kerületben 2002 óta a lengyel nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke vagyok, az Országos Lengyel Önkormány-
zatban jelenleg a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tag-
jaként látom el feladataimat. Terveim között szerepel egy 
kétnyelvű Lengyelország magyar szemmel című útikönyv 
megjelentetése. 

- Jelenleg a MÁV Szolgáltató Központban dolgozol. Mivel 
foglalkozol, mi a munkád?

1981 óta dolgozom a vasút berkeiben. Vasútépítő mérnök, 
vasúti futástechnikai szakmérnök és környezetgazdálko-
dási-környezetvédelmi szakmérnök, a Magyar Mérnöki 
Kamara alapítója vagyok. Jelenleg környezetvédelmi szak-
értőként a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Környezet-
védelem, Környezetvédelmi Műszaki Szolgáltató Központ 
akusztikai laboratóriumában zaj és rezgésvédelemmel fog-
lalkozom.    

Magas lengyel állami kitüntetést kapott Buskó András 
AZ MTSZSZ Vasúti Tagozatának egyik alapítója

Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök és felesége 
március 18-án, a Lengyel Köztársaság budapesti nagy-
követségén találkozott a magyarországi lengyelség kép-
viselőivel akiknek magas állami kitüntetéseket adott át. 
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- Az MTSZSZ vasúti tagozatának egyik alapítója vagy, mi-
ként emlékszel vissza 1990 tavaszára, a kezdeti időkre?

Abban az időben a MÁV Budapesti Igazgatóság Műszaki 
osztályán Buzásné Putz Erzsébettel és Váry Ottóval együtt, 
egymás mellett dolgoztunk. Erzsike vetette fel a javaslatot a 
tagozat megalapításával kapcsolatban, melyet nagy lelkese-
déssel fogadtunk és támogattunk.  

- Milyennek látod a mai MTSZSZ-t? Sok változáson ment 
keresztül?

Nagy örömömre szolgál a szervezet frissessége, a tagság és 
a szervezetek bővülése, számos ifjú mérnök kap lehetőséget 
az aktív közösségi munkára. 

- Nevedhez fűződik a Budapest Nyugati pályaudvar és Bu-
dapest Keleti pályaudvar történetének megírása a Tájak 
Korok Múzeumok sorozat kereti között, amely a Mérnökök 
és Technikusok Szakszervezete kiadásában jelent meg. Mi 
motivált a könyvek megírása során?

1978-tól tagja voltam a Tájak-Korok-Múzeumok mozgalom-
nak, majd Egyesületnek. Széchenyi István születésének bi-
centenáriumát ünnepeltük 1991-ben. Ekkor készültek a kis-
füzetek, ugyanakkor a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal 
kapcsán a Biatorbágy füzet megírására is sor került.   

- Foglakozol katonai hagyományőrzéssel is. Hagyományőr 
tüzér százados rendfokozattal bírsz. Mit jelent ez számodra?

2004-ben lettem tagja az akkor vasutasokból álló Magyar 
Honvédvadász Hagyományőrző és Sport Szakcsoportnak. 
László Zoltán hagyományőrző százados munkáját segítve 
azóta is tüzér századosként tevékenykedem, de a közép-
kori lovagkor is megérintett. Az Országos Lengyel Önkor-
mányzat tagjaként a Szent László Ünnepségeken lovagi öl-
tözetben láthatnak. Középiskolás korom óta foglalkoztat a 
katonai tevékenység.  Fiam jelenleg az ELTE bölcsészkarán 
történésznek készül.   

- Megszerezted az Országos Kéktúra jelvényt, bronzjelvé-
nyes túravezetői tanfolyamot is végeztél. Milyen szerepet tölt 
be az életedbe a természet, valamint a turistamozgalom?

1976 óta túrázom. 1983-ban kaptuk meg az Országos Kék-
túra jelvényt. Korábban a MÁV Budapesti Igazgatóság Ter-
mészetjáró Szakosztályában, jelenleg a LOKOMOTÍV Turista 
Egyesületben vagyok túravezető. Nemrég tértünk vissza a 
Szendrey András által szervezett Gáspár Expressz utazás-
ról, mely a Magas-Tátra Gáspár-csúcsát (Kasprowy Wier-
ch) érte el. Fél Európát beutaztam, de Lengyelország az, 
ami legjobban megragadott. Élményeimről mindannyiszor 
dokumentációkat készítettem. Lengyelországról készül fo-
tóimból a Magyarországi Lengyelség Múzeumában valamint 
Sajószentpéteren és Múcsonyban kiállításokat tartottam.          

- Számos alkalommal tanítottál a Baross Gábor Oktatási 
Központban és a Budapesti Műszaki Egyetemen is. Több 
szakdolgozat - diplomamunka konzulense voltál. Szakmai 
konferenciák szervezője vagy. Fontos számodra a tanítás, 
a tudás átadása?  

Már a MÁV Budapesti Igazgatóságán oktatótisztként is dol-
goztam. Az 1980-as évektől fontos számomra a tanítás. Ko-

rábban sínhegesztő mérnökként tanítottam, majd környe-
zetvédelmi tantárgyat oktattam. Jelenleg is tanítok a MÁV 
Baross Gábor Oktatási Központban. Számos szakkönyv ké-
szítésében vettem részt, többek között a Vasúti Környezet-
védelmi Lexikon A-tól Z-ig, a MAGYAR VASÚTI REKORDOK, 
a korábbi D. 20. Sínhegesztési Utasítás illetve a Sínek Világa 
című folyóiratban is számos cikkem jelent meg.   

- Önéletrajzodban szerepel, hogy a Varangy Akciócsoport 
Egyesület titkáraként elősegíted a kétéltűek védelmét 
Magyarországon. Ez a tevékenység honnan jött? 

Dr. Puky Miklós biológus-herpetológussal (1961-2015) egy 
általános iskolába jártunk. Az ő apja, Puky István is vasutas 
volt. 1986-ban az Erdőgazdaság és Faipar című folyóiratban 
közös cikket jelentettünk meg az Ipoly környékén, Hont-Pa-
rassapuszta közötti műszaki problémákról [Buskó, A. and 
Puky, Miklós (1988) Varangymentő akció. ERDŐGAZDASÁG 
ÉS FAIPAR, 1988 (4). p. 17.]. Miklós keresett meg, hogy tit-
kárként segítsek az Egyesület munkájában. Sajnálatos mó-
don tavaly elhunyt, az ő munkásságának megőrzésén fára-
dozok.  

- Mint látható rengeteg dologgal foglalkozol. Munkahely, 
vasúttörténet, katonai hagyományőrzés, oktatás, szakmai 
publikációk, konferenciák szervezése, magyar - lengyel 
kapcsolatok, túrázás, békamentés....kihagytam valamit? 

Szerintem mindent összefoglaltunk. Hobbim a természetvé-
delem, a túrázás és a fotózás. Családi hagyományok folytán 
a vasút szeretete az első. 

- Miként fér bele mindez az életedbe? Hogy bírsz ennyi 
mindennel foglalkozni? Mit szól ehhez a családod? Rájuk 
hogyan jut időd? 

Elsődleges a vasúti munka. A szabadidőmben minden más-
nak kiemelkedő színvonalon próbálok eleget tenni. Fiam 
történésznek készül. Nejem tanár, jelenleg az Óbudai Egye-
temen a Baross Gábor Oktatási központ környezetvédelmi 
tantárgyának fejlesztéséből írja harmadik diplomamunká-
ját. Az egész család a lehetőségek szerint együttműködik, 
sokszor éles viták és eszmecserék keretében. Úgy érzem, 
mindent megteszünk egymásért.  

- Milyen terveid vannak a közeli és a távoli jövőben? 

A Lengyelországról készülő útikönyvem megjelentetése 
mellett a vasúti közlekedési akusztika és a zaj- és rezgés-
védelem fejlesztése, az európai színvonalú vasúti technoló-
giák honosítása, az ember, mint végső hatásviselő védelme 
a fő célkitűzésem.

Kitüntetésedhez gratulálunk, sok erőt és kitartást 
kívánunk valamennyi munkádhoz, feladatodhoz.
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A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs 
Fóruma (VKF) keretében 2015 tavaszán kezdődtek a 
tripartit (háromoldalú: munkáltatói, munkavállalói 
oldal, kormányzat) tárgyalások az Mt. módosításáról 
a szociális partnerek kezdeményezésére. A munka-
vállalói érdekképviseleteknek számos, míg a munkál-
tatói érdekképviseleteknek néhány módosítási javas-
lata volt. Mit is tartalmaz a salátatörvény? Nézzük a 
legfontosabb változásokat egyenként.

Csak az Európai Uniós kötelezettségek mentén módo-
sulna a joganyag

a.) Kompenzáló pihenőidő

Az Mt. láthatóan csupán néhány ponton fog módosulni, 
az egyik ilyen terület az un. kompenzáló pihenőidő te-
rülete. A módosítás célja a munkaidő-szervezés egyes 
szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv 17. cikk (2) 
bekezdésével való összhang megteremtése. Erre tekin-
tettel, amennyiben a munkavállaló számára tizenegy 
óránál kevesebb egybefüggő pihenőidőt biztosított a 
munkáltató, ezen rövidebb napi pihenőidőt követő be-
osztás szerinti munkavégzését követő napi pihenőide-
jének és a rövidebb pihenőidőnek együttesen legalább 
huszonkét órának kell lennie, a tizenegy óránál rövidebb 
pihenőidő kompenzálásaként. A két egymást követően 
beosztott napi pihenőidők együttes tartamának megha-
tározásakor, a tizenegy óránál kevesebb egybefüggő pi-
henőidő tartamát és ezen rövidebb napi pihenőidőt kö-
vető a munkavállaló beosztás szerinti munkavégzését 
követő napi pihenőidő tartamát kell figyelembe venni. 

b.) Várandósság esetén a felmondás visszavonhatósá-
ga (Mt.65.§(5)

A várandósság az Mt.65.§ (3) (a) bekezdése alapján 
felmondási tilalmat jelent. Ennek feltétele az, hogy az 
érintett munkavállaló a várandósság tényét a munkál-
tatóval közölje. Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybí-
róság a 17/2014. (V.30.) AB határozatban megsemmi-
sítette az előzetes közlés követelményét, így előállhat 
az a helyzet, hogy a munkáltató a felmondási tilalom 
alatt álló munkavállalója munkaviszonyát úgy szünteti 
meg jogellenesen, hogy a felmondási tilalomról nem is 
tud. Az érintett munkavállaló ugyanis a várandósságát 
elvben akár a munkaügyi perben is bejelentheti (bár ez 
más alapelveket sértene). A munkáltató a hatályos Mt. 
alapján ugyanakkor nem jogosult a felmondás egyolda-
lú visszavonására, hiszen az az Mt.15.§ (4) bekezdése 
alapján csak a címzett hozzájárulásával módosítható 
vagy vonható vissza. A törvénymódosítás lehetővé tenné 
a felmondás egyoldalú, írásbeli visszavonását a tájé-
koztatást követő 15 napon belül.

c.) Férfiak és nők egyenlő bánásmódja (Mt.65.§(6)

Megszünteti a jogalkotó továbbá az anya és az apa kö-
zötti különbségtételt abban az esetben, amennyiben a 
gyermek gondozása céljából kivett fizetés nélküli sza-
badságot mindkét szülő igénybe veszi. Jelenleg ebben 
az esetben ugyanis a felmondási védelem csak az anyát 
illeti meg (Mt.65.§(6).

f.) Készenléti jellegű munkakör (Mt.101.§(3), 104.§ (2)

A hatályos szabályok alapján amennyiben a készenléti 
jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló ré-
szére vasárnapra rendes munkaidőt osztottak be, szá-
mára a közvetlenül megelőző szombatra rendes mun-
kaidő nem osztható be. Vélhetően a jogalkotó tanult a 
MÁV-val szemben megnyert perekből, melyek milli-
árdos tételű költségvetési kiadást okoznak a köztulaj-
donban álló munkáltatónak. Ez a szabály a javaslatban 
most hatályon kívül helyezésre kerülne. Készenléti jel-
legű munkakörben ugyanakkor nem tenné többé lehe-
tővé a jogalkotó rövidített, 8 óra időtartamú pihenőidő 
alkalmazását. A munkáltató így köteles lenne legalább 
11 óra pihenőidőt biztosítani a munka befejezése és a 
következő napi munkakezdés között.

g.) Vezető állású munkavállaló munkaszerződése 
(Mt.209.§)

A vezetők esetében a munkaszerződésre, illetve a 
megállapodásokra vonatkozó szabályok alapvetően 
diszpozitív jellegűek, azoktól tehát többségükben akár 
a munkavállaló hátrányára is el lehet térni. Ez alól 
csak néhány kivételt határoz meg a törvény. Így a ve-
zető munkaszerződése nem térhet el egyes mentesü-
lési esetektől [Mt. 55. § (1) bekezdés b), c), e) pont], a 
terhesség és a szülési szabadság, illetve 2015. január 
1-jétől nők esetében a reprodukciós eljárásban való 
részvétel idejére járó felmondási tilalomtól, attól, hogy 
kisgyermekes szülő éjszakai munkára nem utasítható, 
a szülési szabadság szabályaitól és attól, hogy a kollek-
tív szerződés hatálya a vezetőre nem terjed ki. A mos-
tani módosítás az Mt.128.§-át, azaz a gyermekvállalás 
céljából kivett fizetés nélküli szabadság szabályait is 
ide fogja sorolni.

Forrás: hr-portal.hu

Költségvetési salátatörvényben változik 
a Munka törvénykönyve
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Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az ülést köve-
tően a közmédiának elmondta: olyan fontos kérdések 
kerültek napirendre, mint az otthonteremtés, a közfog-
lalkoztatás, a kedvezmények megtartása vagy módosí-
tása, a cafeteria-rendszer változása.

A Munka törvénykönyve esetében az érdekképvisele-
tek jelezték, hajlandóak megállapodni egymással, és 
jogszabály-módosításokat kezdeményezni. A miniszter 
emlékeztetett: az új Munka törvénykönyve elfogadása-
kor azt ígérték, meghatározott idő elteltével lehetőség 
lesz a törvény felülvizsgálatára. Részben ez történik 
meg a fórumon – tette hozzá.

Legyen rugalmas és biztonságos egyszerre

A miniszter legfontosabbnak nevezve a foglalkoztatást 
könnyítő és segítő módosításokat emelte ki. Elmondta: 
mindkét oldal arra törekszik, hogy minél könnyebben 
és egyszerűbben lehessen foglalkoztatni a munkavál-
lalókat, utóbbiak pedig szeretnék, hogy egyfajta bizton-
ság vegye körül a foglalkoztatást, és lehetőség szerint 
olyan feltételek legyenek, amelyek garantálják a mun-
kavállaló hosszú távú foglalkoztatását. Varga Mihály 
szerint erre a mostani körülmények között nagyon ne-
héz garanciát adni, de meg kell találni azokat a közös 
pontokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a Munka tör-
vénykönyve egyfajta védelmet is adjon.

Vasárnapi vita

A legnagyobb vitát a vasárnapi bérpótlék váltotta ki. A 
vita alapvetően a munkaadói és a munkavállalói oldal 
között zajlott, volt olyan felvetés – elsősorban a mun-
kaadói oldalról -, hogy a pótlék mértéke maradjon 50 
százalék, a munkavállalók pedig a pótlék emelését ja-
vasolták. Abban bízunk, meg tud állapodni a két oldal, a 
megállapodást a kormány jó szívvel tudná elfogadni és 
támogatni – mondta a miniszter.

Cafeteria-készpénzesítés

Varga Mihály a VKF tagjait tájékoztatta arról is, hogy 
szeretnék készpénzesíteni a cafeteria egy részét. 
A közszférában most átlagosan 200 ezer forint körüli 
a cafeteria mértéke, ennek a fele az elképzelés szerint 
lehetne készpénz, a másik fele maradna a SZÉP kár-
tyán. 
A partnerek ezt részben támogatták, részben bővíte-
nék, mert szeretnék, ha az öngondoskodásnak valami-
lyen feltétele, lehetősége megmaradna a cafeteria-fel-
használásban.
Egyeztettek olyan technikai kérdésekről is, hogy miként 
lehet ezt a fajta megoldást a magászférára is kiterjesz-
teni. Ott ugyanis jóval magasabb cafeteria összegek is 
vannak, és 400-500 ezer forintos juttatásnál nem mind-
egy, hogy a készpénzes arány mekkora lesz  majd a jö-
vőben – jelezte Varga Mihály

Minimálbér

A minimálbér témájában abban maradtak a partnerek, 
hogy elindítják azt a monitoring-bizottsági üléssoroza-
tot, amelynek  végén a munkaadói és a munkavállalói 
oldal remélhetőleg meg tud majd állapodni a 2017-es 
minimálbérről.
A vitás kérdésekről tovább egyeztetnek a VKF tagjai, két 
héten belül tartanak még egy olyan ülést, amelyen a 
legfontosabb adózási és a Munka törvénykönyvét érintő 
kérdésekben megpróbálják a vitákat lezárni és dönté-
seket hozni.

Amiben egyetértettek

A miniszter tájékoztatása szerint mindenki örömmel 
fogadta az alapvető élelmiszerek adójának csökkenté-
sét. Támogatták a partnerek azt is, hogy ez egészüljön 
ki az éttermi áfa és az internetszolgáltatás áfájának 
csökkentésével. Mindenki támogatta továbbá, hogy az 
otthonteremtési program lehetőség szerint bővüljön, 
szélesedjen. Nézetazonosság volt abban, hogy az adó-
törvények módosításával a kis- és középvállalkozókon 
és a gyermeket nevelő családok terhein kell könnyíteni 
– ismertette a miniszter.

Forrás: HR Portál

Cafeteria: fele kápé lehet, fele maradhat SZÉP-kártyán
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Április 19-én folytatódott szakszer-
vezetünk nagysikerű szakmai prog-
ramsorozata, amelynek keretében 
az Országos Meteorológiai Szolgálat 
Marcell György Főobszervatóriumába 
is eljutottunk, ami Budapesten a XVI-
II. kerületben a Gilice téren található. 
Az OMSZ 1870-ben történt alapítása 
óta látja el a közfeladatait. Magyaror-
szág nemzeti meteorológia szolgála-
tának feladata a rendszeres időjárási 
megfigyelések végzése, az időjárás 
előrejelzése, az éghajlat és levegő-
környezeti elemzések készítése, a 
nyilvánosság tájékoztatása, valamint 
mindezekhez szükséges infrastruk-
túrák működtetése. Biztosítják a mé-
rési adatok gyűjtését, feldolgozást és 
a Meteorológiai Adatbázisba való to-
vábbítását. Gondoskodnak különböző 
mérőeszközök, automata berende-
zések rendszeres ellenőrzéséről és 
kalibrálásáról.  
Betekinthettünk  a Műszerkalibráló 
Laboratóriumba, amely a léghőmér-
séklet, a légnedvesség, a légnyomás, 

a csapadék, a szélsebesség és a 
napsugárzás mérésére szolgáló 
eszközöket kalibrálja. 
Megismerkedtünk az OMSZ 146 
éves történetével, a Levegőtiszta-
ság-védelmi Referencia Központ és 
Kalibráló Laboratórium tevékeny-
ségével, a klímakamrával, a por-
toronnyal, a szélcsatornával ami a 
szél sebességét és irányát is méri. 
Működés közben láthattuk a billenő 
edényes csapadékmérőt. 
A látogatás több, mint három órás-
ra sikeredett. Ezen olyan tagjaink 
is részt vettek, akik első alkalom-
mal tartottak velünk. Programso-
rozatunkat az év elején meghirde-
tettek szerint folytatjuk, amelyre 
hívunk és várunk minden érdeklő-
dőt. Részletek a hetente megjelenő 
hírlevünkben valamint a facebook 
oldalunkon lesznek elérhetőek. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál jártunk

A Magyar Közlöny 2016. évi 48. számában közzétett határozat értelmében Orbán Viktor miniszterelnök 
dr. Mosóczi Lászlót nevezte ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős helyettes 
államtitkárává. A posztot korábban betöltő Becsey Zsoltot idén februárban mentették fel tisztségéből.

Dr. Mosóczi Lászlót nevezték ki az NFM 
közlekedésért felelôs helyettes államtitkárává
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Szakszervezetünk és az A + GSM KFT megállapodá-
sa alapján jelentős kedvezményeket biztosít az üz-
let termékeire, valamint a szervizelésre. 
- Mobilszerviz tevékenység: adatmentés 10%, 
- Készülék szerviz 20.000 Ft értékig 5% kedvezmény,    
   20.000 Ft érték felett 10% kedvezmény. 
Szervizelés előtt érdemes egyeztetni e-mailen vagy 
telefonon. Csak azoknak a gyártóknak a telefon típu-
sait javítják, ami a honlapukon is szerepel, ettől elté-
rő típusok esetében mindig előzetes egyeztetés szük-
séges (pl.: hipermarketek saját márkás termékei). 

Bővebb információ: 
 30/648-6880, és info@aplusgsm.hu.
Elérhetőség: Budapest, VI. kerület Weiner Leó u 6. 
(a Nyugati pályaudvartól 4-5 perc séta) 

Az üzletben kávézó is működik, ahol 10 % a kedvez-
mény a fogyasztásra (kávé, tea, üdítő) 
A kedvezmény igénybevételéhez MTSZSZ tagkártyád 
bemutatása szükséges.

Kedvezményes mobiltelefon szervizelés az A+ GSM üzletében

A Rapidus Optikával közösen az első negyedévben hét al-
kalommal tartottunk ingyenes szemvizsgálatot, amelyen 
229 fő vett részt. A legtöbben a Magna Car Top Systems 
szügyi gyárában, ahol 3 nap alatt 134- en éltek a kedvező 
lehetőséggel. 
A szemvizsgálat mindenki számára ingyenes, függetle-
nül attól, hogy tagja-e az MTSZSZ-nek vagy sem. Akinél 
a vizsgálatok eredményei alapján szemüvegre van szük-
ség a helyszínen ki is választhatja a megfelelő keretet. 
Tagjainknak a keret és a lencse árából is 30 % - os és 
egyszeri 5.000 Ft-os kedvezményt biztosítunk.
 
Ahol nincsen a vizsgálatok elvégéséhez megfelelő hely-
szín, oda szemvizsgáló busszal érkeznek az optika mun-
katársai úgy, mint Szügyön. 
A következő hónapokban folytatjuk az ingyenes vizsgála-
tokat, amiket a legtöbb esetben összekötünk színházjegy 
értékesítéssel, valamint Vodafone flotta bemutatóval is. 

Több száz ingyenes szemvizsgálat

2016.április 20-án és 21-én szakszervezeti kitelepülést 
tartottunk a JABIL tiszaújvárosi üzemében. A két nap 
alatt több ezer munkavállalóval sikerült találkoznunk, 
beszélgetünk.

Közvetlenül az MTSZSZ országos elnökségének képvi-
selőjének tudták elmondani mindennapi problémáikat, 
gondjaikat. 
A munkatársak megismerkedhettek az MTSZSZ szolgál-
tatásaival, az ingyenes jogsegély lehetőségével, illetve a 
kedvezményes telefon flottával. A helyszínen akár 1 Ft-
ért is lehetet mobiltelefont vásárolni a Vodafone munka-
társaitól.
A két nap alatt 11 kolléga döntött úgy hogy belép a szak-
szervezetünkbe, köszönjük bizalmukat, azon leszünk, 
hogy a leghatékonyabban képviseljük érdekeiket.

Sikeres szakszervezeti kitelepülés a JABIL tiszaújvárolsi üzemében
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2016. május 17-én ülést tartott a Versenyszféra és a 
Kormány Állandó  Konzultációs Fóruma   a Nemzet-
gazdasági Minisztériumban, Varga Mihály miniszter úr 
részvételével.

A Liga Szakszervezeteket Buzásné Putz Erzsébet tár-
selnök képviselte ezen a Fórumon.

Napirenden szerepelt: a 2017. évi minimálbér tárgyalá-
sok megkezdése, a vasárnapi nyitva tartás és a vasárna-
pi pótlék kérdésköre, valamint a 2017. évi költségvetés-
sel kapcsolatos adóváltozások és a cafeteria átalakítása.

Varga Miniszter úr tájékoztatást adott a költségvetés 
főbb elemeiről:
1.) – otthonteremtési programról – új lakások építésé-
nek áfa csökkententése CSOK
   2011 mrd Ft áll rendelkezésre erre a programra 2 év 
eltelte után várható érezhető felfutás a lakáspiacon.
2.) az alapvető élelmiszerek áfa csökkentéséről 
27%-ról 5%-ra az internet 27%-ról 
18%-ra, éttermi szolgáltatás 27%-
ról 18%-ra jövőre további áfakulcs 
csökkentést tervez a Kormány
3.) a gyerekek utáni kedvezményekről
4.) a foglalkoztatást bővítő lépé-
sekről, közfoglalkoztatásról (a köz-
foglalkoztatásból 20-25000 fő tud 
átlépni a munkaerőpiacra)
5.) a béremelésekről (egészség-
ügy, pedagógus, honvédség,….)
6.) a nyugdíjak értékének megőr-
zéséről
7.) uniós kifizetésekről – pályáza-
tok meghirdetéséről
8.) versenyképesség javításáról – 
bankadó csökkentése
9.) a gazdaság fehérítéséről – 
online kassza a szolgáltató szektor-
ra, elektronikus számlák bevezetése

10.) a cafeteria a közszférában átlagosan adott 
200.000,- Ft fele készpénzben történő kifizetése, másik 
fele a Szép kártyára rekreációs célra kerülne átutalás-
ra. A versenyszférában jelenleg adott magasabb ösz-

szegű cafeteria átalakítására még 
nincs kialakult álláspontja a Kor-
mánynak.

A Liga Szakszervezetek részéről 
azon határozott véleményünknek 
adtunk hangot, hogy a költségve-
tés-tervezetből hiányoljuk az ál-
lami vállalatok bérfejlesztésére 
vonatkozó javaslatot, a közszol-
gáltatási területekre vonatkozóan, 
mint a vasút, posta, vízügy, villa-
mosipar,…..

A fokozódó létszámgondok csakis 
jelentős bérfejlesztéssel oldhatók 
meg. A versenyszféra megoldja a 
munkavállalók megtartását, több 
lépcsőben emelik a béreket, ahogy 
a munkaerőpiac igényli.

Az állami vállalatok esetében azonban sehol nem jelen-
nek meg a munkaerő megtartására tervezett lépések. 
A magas korfa miatt a következő 4-5 évben több ezer 
munkavállaló megy nyugdíjba, azok pótlására nincs le-
hetőség. A jól képzett munkavállalókat pedig elszívja a 
versenyszféra magasabb bérért. Ennek a megoldására 
további tárgyalásokat kell folytatni.

A cafeteria tekintetében az öngondoskodás, nyugdíj-
takarékosság veszélybe kerülésére hívtuk fel a figyel-
met. Több vállalat a bérfejlesztés részeként hozzájárul 
a nyugdíjpénztári befizetésekhez, amely most veszély-
be került.

Ülésezett a VKF

Fotó: Deda Géza/NGM

Fotó: Deda Géza/NGM



Gúla 2016/2.      15

Május 26-án folytatódott az MTSZSZ nagysikerű szak-
mai programsorozata az év eleje óta sokak által várt 
kecskeméti Mercedes gyárban, amelyre már a meghir-
detés napján megtelt a látogatói létszám.

Csapatunk nagyobb része vonattal utazott Kecskemét-
re, onnan külön busszal mentünk a gyárhoz, páran 
kocsival érkeztek, ők a gyár portájánál csatlakoztak 
a többiekhez. A fogadóteremben videofilm mutatta be 
a kecskeméti gyár alapításának történetét, az alapkő 
letételétől egészen napjainkig. 2008 nyarán született 
döntés a gyár megépítéséről, 2009 júliusában már meg 
is kezdődött építkezés a várostól délre eső területen. 
2012. március 29- én avatták fel a gyárat és ettől a nap-
tól gyártanak személygépkocsikat az üzemben, ennek 
az évnek a végén már 3000 fő dolgozott az üzemben. 

A gyártócsarnokok megtekintése során megnézhettük 
hogyan is születik a Mercedes-Benz CLA- és a B-osz-
tály, valamint a tavalyi évben piacra kerülő harmadik 
modell, a CLA Shooting Brake.
A látogatás leglátványosabb része a kész autók szalag-
ról való legurulása, valamint az első méterek megtétele 
volt. 

Az üzem kiemelten balesetveszélyes, ezért 12 éven alu-
liak a gyárat nem látogathatják, a csarnokokban több 
alkatrészt is robotok továbbítanak egyik gyártó pontról 
a másikra, amelyek között a közlekedés nagy figyelmet 
igényel. A látogatás során a gyakorlatban is meg lehe-
tett tapasztalni - a sokak által csak tankönyvekből is-
mert - logisztikai alapfogalmat a JIT - t (Just in Time) 
amely egy gyártástechnológia és készletgazdálkodási 
stratégia. 

Néhány érdekesség amit megtudtuk: a dolgozók - bizo-
nyos feltételek esetén - tesztelésre is vihetnek el kész 

autókat pár napos próbautakra, a gyárban kizárólag 
megrendelésre készülnek járművek, 2014 szeptembe-
rében a 250.000, decemberben már a 300.000 kocsi is 
elkészült az üzemben, tavaly óta külön bölcsőde és óvo-
da várja a gyár dolgozóinak gyermekeit.  

A két órás látogatási idő gyorsan eltelt, mivel most is 
sok kérdés érkezett a programon résztvevő tagjainktól.
Szeptember elejére ismét szervezünk gyárlátogatást a 
kecskeméti üzembe, részletek hamarosan.

Látogatás a kecskeméti Mercedes gyárban
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Egyszer volt, hol nem volt Magyarország legkisebb váro-
sában, Nevenincsvárosban, élt egy kisfiú. Úgy hívták, hogy 
Móricz. Nem Móriczka, mint a viccekben, csak Móricz, 
olyan nagyfiúsan. Talán még iskolába sem járt, éppen, 
hogy kijárta a mesebeli óvodát, mikor Ő már tudta, vagy 
legalábbis érezte, hogy VASUTAS lesz. Nagybetűs vasu-
tas olyan komolyan. Persze tudnotok kell, mi volt oviban a 
jele. Hát biztos kitalálnátok, ha kérdezném Tőletek.
- Na, mit gondoltok, vajon mi lehetett? - Hm, hát gondol-
kozzatok csak ezen! Hát persze, hogy mozdony volt az Ő 
jele!
-Nagy kék, fekete kerekű, mosolygós szemű, áramszedős 
villanymozdony.
Kisbarátai a Mi Móriczunkat, csak kisvasutasnak becézték.
Frici, Enci és Ribicci kicsit furcsállták, mi ez a vasút iránti 
nagy szeretet és rajongás.
Képzeljétek egyik reggel, Frici így szólt: 
-Tudom, mivel lephetnénk meg!
-Mivel?
-Hát mivel? Kérdezték a többiek. 
-Egy jó kis igazi vasutas kirándulással a Vidámak Parkjába!
-Hű! Ez aztán jó ötlet! Szólt Enci, de a derű az arcáról, 
hamar szomorúvá vált, hiszen megérezte, hogy egyedül, 
magukban még nem mehetnek, hiszen még a hét évet 
sem töltötték be.
-Egyedül nem mehetünk, hiszen még kicsik vagyunk!
-Ez igaz, sajnos igaz, de majd valamit kitalálok és nem 
lesz akadálya meglátjátok. Szólalt meg köztük a legböl-
csebb barát Ribicci.
Ezzel mesésen szőtt meglepetés tervvel, mindnyájan ha-
zamentek és este, mikor álomba szenderültek, álmukban 
már a kerekek zötykölődtek alattuk, a mozdony hangosan 
dudált, az ellenőr illedelmesen a jegyüket kérte és a zöld 
színű palacsintasütő is szabad utat adott az indító kezében 
a vonatnak, amint utaztak. Móricz pedig sugárzóan bol-
dog volt. Az ablakon minden állomáson integetett kifelé, 
ahol csak a vonatuk megállt. Az emberek pedig vidáman 
visszaintegettek a boldog kisfiúnak. Reggel mikor feléb-
redtek az álom kirándulásból, már kelt a Nap, ami ragyo-
góan sütött és elképzelték, hogy ilyen aranylóan napsü-
téses szép időben, talán a vonat is gyorsabban haladva, 
hangosabban zakatolva, versenyezne a fecskékkel. Mikor 
délben találkoztak, az erdei kuckójukban, amíg Móriczra 
várakoztak, álomfejtésbe bocsátkoztak.

- Mindannyian ezt álmodtuk? Kérdezték egymástól meg-
lepődve.
-Hiszen akkor valóra is válhatjuk! Jegyezte meg Ribicci.
-Jó, de hogyan? Hiszen magunkban nem vállalkozhatunk 
ilyen nagyon hosszú útra! Aggodalmaskodott Enci.
-Mondtam, Enci, Frici majd én kitalálom és van is már egy 
kitűnő ötletem! Nyugtatta őket Ribicci.
Ekkor belépett az ajtón Móricz és csodálkozva kérdezte:
-Kimaradtam valamiből? Én is hallani akarom, mire van 
egy jó ötleted! Enci, Frici és Ribicci összenéztek, szinte 
ugyanaz a gondolat futott át a fejükben egyszerre, hogy 
mit is mondhatnának, hogy a meglepetés, meglepetés 
maradjon, kis barátjuknak. Sajnálták, hogy nem figyeltek, 
hogy bármikor betoppanhat Móricz, de hát a tervszövöge-
tésbe annyira lelkesen belefeledkeztek.
Elsőnek Ribicci szólalt meg.
- Ó csak arról beszélgettük, ötleteztünk, hogy a kuckónk 
előtt álló nagy fára, madáretetőt barkácsolnánk, az er-
dőnk madárkái számára.
-Igen, igen! Bólogattak a többiek és pajkosan összeka-
csintottak.
-Hm, ez tényleg jó ötlet! Helyeselt velük Móricz.
Azután késő délutánig még mókáztak, beszélgettek és az 
összebarkácsolt madáretetőt is felrakták mindenki örö-
mére, a kuckó bejárat előtti nagy, nagy majdnem, hogy 
égig érő fára.
- Holnap újra itt találkozunk!
Így búcsúztak egymástól a kisbarátok. Majd mindnyájan 
hazamentek. Másnap Enci, Frici és Ribicci kicsit korábban 
érkeztek a kis kuckóhoz, és boldogan látták, hogy az előző 
nap felszerelt madáretetőt, a kismadárkák, igen szívesen 
látogatják, szájukat csak úgy tátogatják. Amint a kuckóba 
beléptek, szinte egyszerre így szóltak.
-Halkan, csendben! Legyünk figyelmesebbek!
-Mi a nagy terv? Kérdezte Enci és Frici tágra nyílt szemek-
kel Ribiccit.
-Hát csak halkan, csendben mondom Nektek, Móricz meg 
ne hallja, hogy éppen most érkezne.
-Gyertek csak közelebb!
-Szóval az, az én ötletem, hogy Márton bátyót megkérhe-
tem, megbeszélem holnap vele, van-e kirándulni velünk 
kedve?
-Hurrá, hurrá,! Kiabálták a többiek.
-Csendesebben! Csitította őket Ribicci.
- Ma még megbeszélem vele és ha igent mond majd 
nekem, reggel már indulhatunk is a Vidámak Parkjába 
együttesen.
-Jaj, csak már reggel lenne!
-Eljön az is, de addig nem árulhatjuk el tervünket Móricz-
nak!
-Ezért, reggel úgy jöjjetek, mintha kirándulni volna ked-
vetek!
-Hozzunk sok-sok enni és inni valót, hogy Móricznak is 
adhassunk belőle.
-Hurrá, hurrá! Örvendeztek és Móricz éppen úgy, mint 
előző nap észrevétlenül betoppant az ajtón.
-Hű, de nagyon örvendeztek, én is akarok örülni veletek!
-Majd fogsz! -Majd fogsz, de most más nem mondhatunk, 
ne felejtsd egyetlen szavunk!
-Képzeljétek, azt álmodtam, hogy egy vonaton utaztam!

A négy kis barát, utazós története



Gúla 2016/2.      17

- Én voltam a vezetője, ellenőre egy személyben és a du-
dát akkor nyomtam, amikor csak én akartam. Azt hiszem 
végig hangos dudaszóval suhantam a síneken.
-Olyan jó volt, valóságos, de a reggel ráébresztett, bizo-
nyosan csak egy szép kis álom lehetett. Sóhajtott egy na-
gyot Móricz.
- Ne búsuljál kis barátom, holnap reggel majd meglátod, 
mit hoz a nap, na de többet nem is mondok. Zárta rövidre 
a beszélgetést Ribicci, mielőbb még elszólta volna magát.
- Akkor ma bújócskázzunk!
-Jól van, ma én leszek a hunyó! Mondta Enci és napestig 
csak játszadoztak. Mielőtt beesteledett, Enci, Frici és Mó-
ricz hazamentek, Ribicci pedig ahogy ígérte Márton bátyót 
megkérte.
- Ó hát semmi akadálya, reggel indulhatunk az állomásra!
- Mi a kuckónkban találkozunk, onnan indulni fogunk! - 
Márton bátyó, míg megérkezünk, a jegyet megveszed ne-
künk?
- Hát persze, persze légy nyugodtan csak a vonatindulásra 
érjetek oda!
- Mire a kakukk nyolcat kiállt, ott leszünk a vonatunknál! 
- Hát akkor jó éjszakát!
Reggel az erdei kuckóba mindenki, Móricz kivételével, ki-
rándulásra készen érkezett. Hátizsákkal a hátukon, túra-
bakanccsal a lábukon. Móricz nagyot nézett.
- Hát ti hová készültetek?
- Na, most már elárulom! Mondta Ribicci. 
- Ma vonatozni fogunk!
- Ti is? Én is? Nem értett semmit Móricz.
- Persze, persze, mindannyian! Felelték a többiek széles 
mosollyal az arcukon.
- Jaj de jó lesz! Jaj, de jó lesz! Örvendezett immár Móricz.
-Induljunk hát, Márton bátyó az állomáson vár már reánk.
A négy kisbaárt az erdei kiskuckóból énekszóval, vidáman 
elindult hát az állomásra. Mire odaértek, a vonatuk már 
csak őket várta. Márton bátyó integetett.
-Gyertek, megvettem a jegyeket!
Ők visszaintegettek és a vonatukra felléptek.
- Juj, mindjárt indulhatunk, hű de izgalmas lesz a napunk!
Móricz lehúzta az ablakot és kifelé tekingetett.
- Megnézem az állomást mielőtt indulnánk. - Hű, micsoda 
nagy épület, tudom felvételi épület a neve! - Ott dolgoznak 
a forgalmisták és a vonatjegyet kiadó vasutas anyókák.
- Ha nagy leszek én is szeretnék majd ott dolgozni!
- Én lennék a mozdony vezetője, vagy a vonatnak az ellenőre.
-Tudom, ez mind egyszerre nem lehetek, de még nagyon 
nem értem ezt!
-Majd ha nagyobb leszek megtanulom mi  mindent is csi-
nálhatok, addig is csak utazgatok, ami nagyon-nagyon jó 
dolog!
- Mennyi vonat, mennyi sínpár, jó kis móka lesz, tudom már!
- Na nem bánom, indulhatunk! Így lesz szép a napunk!
Éppen akkor emelte magasba a zöld tárcsát és fújta meg 
a sípját a forgalmista. Móricz vele együtt egy hangos fütty-
szóval indította a vonatot és meg sem lepődött, hogy a vo-
nat elindult. A vonat kerekei egyre gyorsabban gördültek 
ki az állomásról. Úgy tűnt, szaladnak a fák, a rétek, a vi-
rágok. Az autókkal versenyezve száguldtak a rengetegbe.
- Tra tra trala, tra tra trala, utánozta Móricz a kerekek kat-
togását a síneken.
- Szép hangok, ezt szeretem, utazni mindig van kedvem!
- Jó napot kívánok! Jegyeket, bérleteket kérek! Szólalt 

meg egy hang. Mindnyájan felfigyeltek és Márton bátyóra 
tekintettek és ő hirtelen elővette a jegyeket. A kalauz leke-
zelte és mosolyogva megjegyezte:
- Köszönöm a jegyeket, további szép napot kívánok nektek!
- Mi is szép napot kívánunk! Köszönt el a kiscsapat a ka-
lauz bácsitól.
- Hű ez de érdekes, ha nagy leszek én is kalauz leszek. 
Mondta nevetve Móricz. Még egy kicsit eszegettek és las-
san megérkeztek a célállomásukra ahonnan indultak to-
vább a Vidámak Parkjához.
- Na, milyen volt az utazás? Kérdezte Márton bátyó.
- Itt még kicsit elleszünk és hazafelé megint vonattal me-
gyünk.
- Hurrá, hurrá! Lelkesedtek, mert utazni igazán szerettek.
Enci, Frici, Ribicci és Móricz a Vidámak Parkjában szinte 
csak a vonatos játékokat részesítette előnyben. Utaztak 
szellemvasúton, amin kicsit néha féltek, de Márton bátyó 
így bíztatta őket.
- Ez csak játék, ne féljetek, mindjárt eltűnnek a szellemek!
Majd le és föl zakatoltak a hullámvasúton, ami igen mere-
dek, lejtőkön vezetett. A mesebarlangban is nagyot utaz-
tak. Megnézték Jancsit, persze Juliskát is és a mesebeli 
gonosz banyát.
- Időnk lejárt, induljuk hát a vonatunkhoz négy kispajtás!
- Enci, Frici? Ribicci? Móricz? Mind megvagytok? Mehe-
tünk?
Számolta és kérdezte a barátokat Márton bátyó.
- Mi mindnyájan megvagyunk, mert mint ígértük jók va-
gyunk!
- Mivel tényleg jók voltatok mindenki kap egy fagylaltot!
- Igen! Igen! Örvendeztek a többiek.
Így szépen, lassan az állomásra kiballagtak.
A hangszóróból azt hallották a vonatuk éppen érkezik már. 
A vonatra fürgén, gyorsan mindannyian felugrottak. Haza-
felé a vonaton még mindenki vidám volt nagyon. Nézték 
az ablakból a házakat, ahogyan repültek a fák alatt. Kicsit 
ugyan elfáradtak a hosszú nap alatt, de egyikük sem bánta 
meg a nagy utat. Azután nemsokára, megérkeztek a hazai 
állomásra.
- Hű, de jó volt, csak rövid volt, de éppen ennyi elég is volt! 
Jegyezte meg Ribicci.
- Én még úgy maradtam volna! Mondta Móricz szomorúan.
- Ha legközelebb is megkértek, szívesen elkísérlek. Felelt 
Márton bátyó.
- Köszönjük, hát Márton bátyó neked, hogy vigyáztál ránk és 
ilyen szép napunk lehetett. Mondták a barátok egyszerre.
- Ilyen jó gyerekekkel szívesen kirándul az ember, úgy 
hogy ha még egyszer vonatozni támad kedvetek csak bát-
ran szóljatok nekem.
- Úgy lesz! Úgy lesz! Nevettek a gyerekek.
Majd vidáman egymástól elköszöntek és mindnyájan ha-
zamentek. Másnap a négy jó barát újra találkozott az erdei 
kuckónál.
Móricz így szólt kisbarátaihoz.
-Köszönöm nektek a tegnapi szép napot!
- Mi nekünk is jó volt nagyon, tudjuk már miért szereted a 
vasutat olyan nagyon! Felelték szinte egyszerre Enci, Frici 
és Ribicci.
Utazásuk hát így ért véget, így kis mesémnek itt a vége!

A történetet Szabóné Neuschel Marianna tagunk írta, 
aki a miskolci JBI munkatársa
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Legalább 1 GB adat van a tarifacsomagodban? 20 000 Ft készülékár-
kedvezményben részesülsz, adatopció választása nélkül is!

9 990 Ft*
1 Ft

24 990 Ft*
1 Ft

42 990 Ft*
1 Ft

500 MB-os belföldi 
adatopcióval
új, 2 éves flotta-előfizetéssel, 
flotta igazolással

Vodafone
Smart First

1 GB-os belföldi 
adatopcióval
új, 2 éves flotta-előfizetéssel, 
flotta igazolással

Huawei
Y5

2 GB-os belföldi 
adatopcióval
új, 2 éves flotta-előfizetéssel, 
flotta igazolással

LG
K8 4G

Okostelefonok 1 Ft-ért!
Flotta előfizetéssel extra készülékár-

kedvezményt kapsz adatopciók mellé

*Az ár alap flotta tarifa esetén érvényes, adatopció választása nélkül.

Új, két éves határozott idejű szerződéssel.
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A kedvezményes flotta tarifa bármelyik Vodafone üzletben elérhető 
(vodafone.hu/uzletkereso),
illetve online is megrendelhető, a flotta online kóddal belépve 
(shop.vodafone.hu/flotta).

Érdekel ajánlatunk?

Díjmentes beszélgetés
flottán belül, a tagokkal

és a családtagokkal egyaránt

Alacsony perc- és SMS díjak
egyedi havidíj mellett

Több családtag is bevonható
egyéni előfizetőkként is

Tartsd meg régi számod
még az ügyintézés is egyszerű

Miért érdemes kedvezményes flotta 
előfizetésre váltani az egész családdal?

Válts könnyedén!

!

Készülékajánlatunk 2016. május 01-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig, de legkésőbb 2016. július 31-ig érvényes egyedi flotta tarifával, 2 éves határozott idejű szerződéssel, új és meglévő flotta-előfi-
zetőknek egyaránt. A vásárlás feltétele a „Flotta Együttműködési Megállapodásban” rögzített,az adott flotta kapcsolattartója által kibocsátott érvényes igazolás. A készülékkedvezmény maximum a készülék 
vételáráig használható fel. A fenti készülékárak tartalmazzák az áfát, a készülékkedvezményeket, a készülékek teljes vételára a mindenkori aktuális flotta árlistában található: www.vodafone.hu/flotta-arlista. 
A készülékek csak Vodafone magyarországi előfizetői kártyával használhatók. Az ajánlatban szereplő adatopciók választása egyebekben opcionális, Flotta Go, Flotta Go+, Flotta Red EU tarifák esetén azonban 
nem vehetőek igénybe. A választott adatopció havidíja a választott flotta tarifa havidíján felül értendő, 2 éves határozott idejű szerződéssel. Az adatopciók flotta egyedi tarifával vehetőek igénybe, visszavoná-
sig. Az adatopciók havidíjában foglalt belföldi adatmennyiség felhasználása után további adatopció vásárlása lehetséges, ellenkező esetben az internet hozzáférés sebességét 0/0Mbit/s sebességre lassítjuk a 
számlázási ciklus végéig. A számlázási egység egységesen 10 KB. Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt havi forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási 
ciklusra. A garantált le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 4.1-es pontjában meghatározottak szerint 0/0 Mbit/s. Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az 
eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését 
követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, a Lakossági ÁSZF 12.6.12. pontjában, illetve az Adásvételi Szerződésben meghatározott 
mértékű kötbér fizetendő. A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes flotta árlisták az irányadóak.
A nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A képek illusztrációk. A szórólap tájékoztató jellegű, a flotta tarifákról, 
vásárolható előfizetések számáról, valamint az igénybevétel részleteiről tájékozódj Vodafone flotta kapcsolattartódnál vagy bármely Vodafone üzletben.

Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek a 
www.vodafone.hu/hulladekkezeles weboldalon.
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ÜDÜLJÖN NÁLUNK! 
VÁRJUK A JÓTÉKONYSÁGI EGYESÜLET PANZIÓJÁBAN!
Kényeztesse magát a Zsóry Gyógy - és Strandfürdő által nyújtotta pihentető és fiatalító kezelésekkel.

GOLD PANZIÓ
 Mezőkövesd – Zsóry fürdő

3400 Mezőkövesd, Fenyő u. 1.
Tel.: 06/49/313-050
További elérhetőség: 

VKJE 1145 Budapest, Amerikai  út  13.
Tel.: 06/1/343-7014, 

e-mail: udules@vkje.hu

KEDVEZMÉNYES TAGI ÁR
Elő – utószezon

2016. 02. 16. - 2016. 07. 04.; 2016. 09. 01. - 2016. 12. 19.

FELNŐTT GYEREK ÁR (4 – 12 év) 
szállás  +  reggeli 3.650,- Ft / fő/éj 1.825,- Ft / fő/éj

Főszezon

2016.07.05. - 2016.08.31

FELNŐTT GYEREK ÁR (4 – 12 év) 
szállás  +  reggeli 4.250,- Ft / fő/éj 2.125,- Ft / fő/éj

NEM TAGOK RÉSZÉRE
2016. 02. 16. - 2016. 12. 19.

FELNŐTT GYEREK ÁR (4 – 12 év) 
szállás  +  reggeli 4.600,- Ft / fő/éj 2.300,- Ft / fő/éj

Egyágyas felár : 1.200,- Ft / fő / éj
 4 éves korig díjmentes.

Ebéd felnőtteknek: 1.750,- Ft,  Gyerekeknek: 875,- Ft
Vacsora felnőtteknek: 1.650.- Ft, Gyerekeknek: 825,- Ft áron igényelhető.

Az árak az ÁFA- t tartalmazzák.
Parkolási lehetőség a Panzió zárt udvari parkolójában.

IFA (amely 18 éves kor felett fizetendő)  350,- Ft / fő / éj

BALESETBIZTOSÍTÁS
A SIGNAL Biztosítóval kötött megállapodás alapján, 

az MTSZSZ tagjai a nap 24 órájában 
balesetbiztosításban részesülnek.

A biztosító kockázatviselése egyaránt kiterjed 
belföldön és külföldön bekövetkezett 

biztosítási eseményekre.

Baleset esetén keresd a központi irodánkat a 
+ 36 1 511 1804 telefonszámon vagy az 

mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen és segítünk 
a biztosítás intézésében.

 Biztosítási összeg
Baleseti halál 300 000 Ft
Baleseti rokkantság (20%-tól) 300 000 Ft
Baleseti kórházi napidíj 700 Ft
Baleseti műtéti térítés 40 000 Ft
Csonttörés 7 000 Ft
Égési sérülés 40 000 Ft
Kockázati élet 50 000 Ft
Bármely okú táppénz
(15 napos) egyszeri térítés

3 000 Ft


