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1951-től augusztus, majd 1961-től minden év július második vasárnap-
ján ünnepeljük a Vasutasnapot egy kormányhatározat alapján. A ha-
gyományok szerint ekkor kerül sor a vasúti tisztek  avatására és a kiváló 
dolgozók munkájának elismerésére. Ez a nap a vasutasok ünnepe!
Ez alkalomból a Mérnökök és Technikusok Szakszervezete központi 
vasutasnapi rendezvényt tart, megemlékezéssel és műsorral. Ebben az 
évben adománygyűjtéssel is. A nagy esőzések miatti árvizek és a tomboló 
viharok károsultjainak gyűjtést szerveztünk, hogy anyagilag is segíteni 
tudjuk azokat az MTSZSZ tagokat, akiket érintett a zord időjárás okozta 
kár. A vasutasnapi rendezvényünk lesz az utolsó nap, amikor fogadjuk 

Kedves Kollégák!

az adományokat, ezt követően kerül sor a befizetett adományok átadására a károsultak részére.
A vidéki vasutasnapi rendezvényekhez is csatlakozott szakszervezetünk. Miskolcon önálló sátorral 
várjuk tagjainkat ebéddel egybekötött beszélgetésre. Szol-
nokon pedig beneveztünk a gulyásfőző versenybe. Ide is 
várjuk a szurkolók tagjainkat és a finom gulyást elfogyasz-
tókat. Az idei, 60. Vasutasnap alkalmából köszöntöm a vasu-
tas munkavállalókat. Azokat a dolgozókat, akiket annyit szid 
a közvélemény a vonatok késése miatt, pedig sokszor igen 
nagy erőfeszítéssel teszik dolgukat, hogy a legnehezebb 
körülmények között is helyt tudjanak állni. A vasút folyamatos 
üzem, ki fordulószolgálatban, ki nappalos munkarendben, 
de mindenki azon dolgozik, hogy az utasok elégedettek le-
gyenek. Köszöntök valamennyi vasutas kollégát, különösen 
azokat, akik az MTSZSZ tagjai.

Buzásné Putz Erzsébet
elnök
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MTSZSZ Vándorkupa Mátészalkán
A házigazda nyerte az MTSZSZ vándorkupát 

Mátészalkán 4 csapat részvételével - 
Miskolc, Debrecen, Szeged-Szolnok, 
Mátészalka - rendeztük meg az MTSZSZ 
hagyományteremtő labdarúgó versenyét. 
2010. május 8-án kispályás labdarúgó 
tornát szerveztünk az MTSZSZ különböző 
szakterületein dolgozó tagjaink csapa-
tainak. Erős mezőnyben, de igazán jó 
időjárás mellett zajlottak a meccsek. 
Végül a házigazda csapata vihette el a 
vándorkupát. A mérkőzések után ínycsik-
landó sertéspörkölttel vendégelték meg 
a résztvevőket és a szurkolókat a  házi-
gazdák. Köszönet a rendezőknek és a fo-
cicsapatokat alkotó tagoknak.



GÚLA

54

GÚLA

Május 1-e a munka ünnepe, amely a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt 
ünnepség, hivatalos állami szabadnap, amely a munkások által elért gazdasági és 
szociális vívmányokat hivatott megünnepelni.

MTSZSZ Majális
a Városligetben

8 óra munka, 8 óra pihenés
Előzményei egészen a brit ipari 
forradalomig nyúlnak vissza, 
amikor is egy gyártulajdonos, 
Robert Owen 1817-ben 
megfogalmazta és közzétette 
a munkások követelését, 
benne többek között az addig 
10-16 órás munkaidő nyolc 
órára csökkentését, a roppant 
hangzatos nyolc óra munka, 
nyolc óra pihenés, nyolc óra 
egyéb tevékenység (Eight hours 
labour, Eight hours recreation, 
Eight hours rest) szlogennel.
 
Május elseje, mint katolikus 
ünnep
Később 1886. május elsején a 
chicagói munkás szakszervezetek 
sztrájkot szerveztek a nyolc 
órás munkaidő bevezetéséért, 
amelyet május 4-én a Haymarketi 
zavargás zárt le, mikoris a 
tüntető munkások közé vegyült 
anarchisták egy bombát dobtak a 
rendőrök közé, akik viszonzásul 
azonnal tüzet nyitottak.
Május elseje tartalommal katoli-
kus ünnep is, Munkás Szent 
József, a munkások védőszentje 
tiszteletére.

Májfaállítás
A 15. sz.-tól kezdődően szólnak 
forrásaink a májusfa állításáról,

a szokás azonban bizonyosan
régibb. A májusfa sudár, a törzsén 
gallyaitól megtisztított, hegyén 
lombos fa vagy szép növésű ág. 
A legények éjszaka vágták ki az 
erdőn, és hajnalra állították fel 
a helyi szokásnak megfelelően 
minden lányos ház elé együttesen, 
vagy mindenki a maga szeretője 
háza elé. Sok helyütt csak a bíró 
és a pap háza, esetleg a templom 
előtt állítottak fel egyetlen magas 
májusfát, a lányos házak udvarán 
kisebb fa díszelgett. A májusfákat 
színes szalagokkal, zsebkendőkkel, 
virágokkal, teli üveg borral, hímes 
tojással stb. díszítették föl, mielőtt a 
földbe beásták, vagy a kapufélfára, 
kútágasra felszögezték volna.
Erdélyben (Csík) ki is faragták a 
fát, vagy a legény rávéste a nevét 
(Háromszék).

A fa kivágása, hazaszállítása 
inkább titokban történt éjszaka, 
hajnali feldíszítése is inkább a 
legénybanda közös, bizalmas 
feladata volt. A reggelre díszelgő 
májusfa kiállítása, nagysága 
stb. számos helyen szokásos 
magyarázatra adott okot: ki-kinek 
udvarol, kinek állítottak szebb fát, 
kinek a májusfáját csúfította el 
reggelre a haragosa stb.
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Tagcsoport találkozó Dunakeszin
a Bombardier MÁV Kft-nél

Az MTSZSZ 1995 óta jelen van a MÁV Dunakeszin működő Járműjavító bázi-
sánál, amelynek időközben több neve is volt. Jelenleg részben a Bombardier 
Transportation magyarországi vállalata. Szakszervezetünk tagjaival találkoz-
tunk nemrégiben, hogy megbeszéljük az aktuális feladatokat. Jó hangulatú, 
konstruktív összejövetelnek voltunk a részesei.

A Bombardier MÁV Kft. személyszállító vasúti járművek és részegységek gyártási, 
javítási, átépítési és modernizálási, illetve karbantartási, tesztelési és mérnöki munkáit 
végzi magyarországi és nemzetközi piacra egyaránt. Az 1926-ban a MÁV Dunakeszi 

Újranyílnak a kisposták, vasútvonalak
A kormány arra törekszik, hogy már az idén nyáron megnyissák a bezárt kis-
postákat és újra indítsák a megszüntetett személyforgalmat a vasúti mellékvo-
nalakon, amennyiben a vidékfejlesztési elképzelésekhez, a lakosság helyben 
tartásához, a gazdasági növekedéshez ez szükséges - mondta Fellegi Tamás 
nemzeti fejlesztési miniszter az MTI-nek.

Hangsúlyozta: a kormányzati szándék szerint ugyan kiemelt cél az állami vagyonnal 
való hatékony gazdálkodás, de nem ez az egyetlen kritérium, azt felülírhatják a tár-
sadalmi igények. A bezárt kisposták és a vasúti mellékvonalak megnyitására vonatkozó 
javaslatok kidolgozása a nemzeti fejlesztési minisztérium számára a Magyar Posta és 
a MÁV menedzsmentjének feladata lesz. A Magyar Posta Zrt. évekkel ezelőtt indí-
totta el a modernizációs programját, amelynek része volt a postahálózat átalakítása, a 
kistelepüléseken a posták bezárása, helyükbe mobil postai szolgáltatás bevezetése. 
Jelenleg 946 településen működik mobil posta szolgáltatás a postahivatal helyett. A 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 2007 márciusában a MÁV 14 mellék-
vonalán megszüntette meg a személyszállítást szolgáltatóváltás címén, és további 5 
vasúti mellékvonalon a vonatpótló buszos közlekedést kiváltotta a menetrendszerinti 
Volán-járatokkal. Legutóbb a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
(KHEM) 2009-ben már nem rendelt személyszállítási közszolgáltatást a 2009. decem-
ber 13-án életbelépett 2010. évi új vasúti menetrendben 24 mellékvonalra. Az intéz-
kedések több helyen jelentős tiltakozást váltottak ki.
A forrás: Napi Gazdaság online

Főműhelyeként létrejött üzem 64,9%-a 2001 óta van a vasúti járműgyártásban világelső 
kanadai székhelyű Bombardier csoport többségi tulajdonában, míg a MÁV Zrt. 25,1 
százalékot, a dolgozók pedig 10 százalékot birtokolnak. 

A vasúti ágazatban Magyarországon a Bombardier MÁV Kft. az első, amely rendelkezik 
az ISO 9001 minőségbiztosítási, az ISO 14001 környezetközpontú irányítási és az 
OHSAS 18001 munkaegészségügyi és munkabiztonsági irányítási rendszerek mind-
egyikével. 1952 óta mintegy 3000 új gyártású kocsi gördült ki Dunakesziről. Az utóbbi 
másfél évtizedben forgalomba állított nagysebességű kocsik a Bombardier MÁV Kft-t 
az elismert gyártók közé emelték Európában, biztosítva egyúttal a személyszállító 
vasúti járművek hazai gyártásának folytonosságát és terjesztve a magyar mérnöki 
tudás hírnevét. Ezenkívül saját fejlesztésű nagyelemes kocsiátépítési technológiával 
az elmúlt 15 évben 750-nél is több jármű került átépítésre, amelyek a MÁV elővárosi 
és Intercity kocsiparkjának, valamint a görög, a cseh, a szlovák és a bolgár vasút flot-
tájának a gerincét képezik. A Bombardier MÁV Kft. alakította ki a harmadik generációs 
Intercity kocsikat a MÁV részére új, korszerű ergonómiai szempontok figyelembevé-
telével tervezett légkondicionált kocsibelsővel, új műszaki berendezésekkel, oldalfa-
lakkal és tetővel, valamint korszerűsített forgóvázakkal. A Bombardier csoporton belüli 
együttműködés keretében pedig jelenleg különféle norvég, svájci, belga és osztrák 
megrendeléseket teljesít.
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Gépészek 
szakmai 
találkozója
 
Az MTSZSZ Gépész ügyvivői
szakmai kerekasztal-beszélgetést 
tartottak Zaránd György vezéri-
gazgató Úrral. A legfontosabb té-
makörök a Gépészet jövőjét alakító 
intézkedések, létszámkérdés és 
szakmai felvetések, amelyekről 
Vezérigazgató Úr adott részletes 
tájékoztatást. Zaránd Úr elmondta: 
a Gépészet Zrt. egyre  nehezebb 
körülmények között dolgozik.
A MÁV Start Zrt felé egy milliárd 
forinttal kevesebb díjért kell ugyan-
azt a munkát elvégezni, a többi 
megrendelő felé pedig nem lehet 
árat emelni. Az idei évben a MÁV 
– Gépészet Zrt. bérfejlesztést hajtott 
végre, a költségek növekedtek.
Az Északi Járműjavító bezárásával 
a társaság eredménye javult, bíznak 
benne, hogy idén eredményes évet 
zárnak. A szakszervezetekkel történt 
megállapodás alapján, amennyiben 
a társaság nyereséges évet zár, ak-
kor a munkavállalókat 1+1 % jutalom 
illeti meg. Ez idei decemberi és jövő 
év márciusi kifizetést jelent.
A tájékoztatót követően számtalan 
szakmai kérdést intéztek ügyvivőink a 
Vezérigazgató Úr felé, amelyek nagy 
részére korrekt választ kaptunk.

A GÚLA 2. számában a kiegyensúlyozottság 3 titka 
című cikkünkben pihenést lehetett nyerni. A feltett 3 
kérdésre helyesen válaszolók közül sorsoltuk ki a 
nyertest. 168 helyes megfejtés érkezett.
A sorsolás eredményeként Illés István, az MTSZSZ  
Bombardier tagszervezetének tagja nyerte a két 
személyre szóló, 2 éjszakás wellness pihenést a 
Best Western Hotel Aquarel – be. A nyereményt ün-
nepélyes keretek között adtuk át.

Sorsolás!

MTSZSZ Vasútőr-nap MÁD-on
Vasútőr napot tartott az MTSZSZ Vasútőr tagszervezete Mád Szilvásfürdőn. A találkozón 
meghívásunkra részt vettek a munkahelyi vezetők is. A résztvevők megbeszélték legégetőbb 
problémáikat munkájukkal kapcsolatban. A sütés-főzés mellett gyorsan telt az idő a baráti 
beszélgetésekkel.
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Vál. jog. Szavazott MTSZSZ VSZ VDSZSZ PVDSZ VFSZSZ Gépészet FKDSZ Munkástanács FSZOSZ Független Összesen MTSZSZ %

1 Bp.Keleti 200 146 132 210 253 16 32 0 0 0 0 0 643 21%

2 Bp. Nyugati 213 156 140 346 165 0 0 0 32 0 0 0 683 20%

3 Bp. Déli 99 80 72 61 231 0 0 0 7 0 0 0 371 19%

4 Bp. Ferencváros 465 353 282 1174 452 0 23 43 0 0 0 66 2040 14%

5 Szolnok 359 267 572 462 369 161 0 0 0 0 12 111 1687 34%

6 Hatvan 352 290 241 766 812 135 0 0 0 0 0 0 1954 12%

7 Kelenföld 448 311 286 525 535 222 14 0 293 0 0 0 1875 15%

8 Székesfehérvár 223 150 36 219 182 113 0 0 0 0 0 56 606 6%

9 Komárom 258 182 205 334 117 0 0 0 0 0 0 36 692 30%

10 Győr 279 240 191 402 172 62 79 0 142 0 0 0 1048 18%

11 Rákosrendező 322 242 153 576 361 307 0 0 0 0 0 0 1397 11%

12 Miskolc 495 416 631 717 924 0 0 0 0 0 0 0 2272 28%

13 Füzesabony 212 187 244 317 294 0 0 0 0 0 0 0 855 29%

14 Szerencs 219 183 84 517 294 24 0 0 0 0 0 0 919 9%

15 Záhony 354 305 77 475 1432 35 11 0 0 0 0 0 2030 4%

16 Eperjeske 340 267 0 626 901 0 0 0 0 0 0 129 1656 0%

17 Nyíregyháza 335 272 323 1001 488 55 0 0 0 0 0 0 1867 17%

18 Debrecen 370 304 97 534 1199 69 0 0 0 0 0 79 1978 5%

19 Püspökladány 269 196 86 338 270 112 0 0 0 0 0 0 806 11%

20 Vésztő 110 93 122 112 204 40 0 0 0 0 0 0 478 26%

21 Békéscsaba 321 211 150 516 488 100 0 0 0 0 0 40 1294 12%

22 Kecskemét 276 197 146 281 192 185 0 0 0 37 0 0 841 17%

23 Szeged 343 276 0 770 876 50 0 0 0 0 0 0 1696 0%

24 Kiskunhalas 280 212 144 447 259 29 0 0 0 0 0 0 879 16%

25 Pécs 380 273 361 342 623 318 0 0 0 0 0 0 1644 22%

26 Dombóvár 362 290 144 197 583 760 0 0 0 0 0 0 1684 9%

27 Kaposvár 347 240 182 400 558 61 0 0 0 187 0 0 1388 13%

28 Nagykanizsa 452 356 255 421 752 90 0 0 0 0 0 271 1789 14%

29 Zalaegerszeg 228 192 0 388 525 0 0 0 0 0 0 0 913 0%

30 Szombathely 255 200 38 217 719 0 0 0 0 0 0 0 974 4%

31 Celldömölk 320 238 43 194 1213 78 38 0 0 0 0 0 1566 3%

32 Veszprém 360 290 0 582 802 213 0 0 0 0 0 0 1597 0%

33 Balassagyarmat 105 93 0 264 136 0 0 0 0 0 0 0 400 0%

34 Bp.Vig. fejlesztési főosztály 28 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 100%

35 Bp. Vig. forgalmi főosztály 49 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 100%

36 PVÜ Budapesti Központ 281 175 292 206 82 216 0 0 0 0 0 0 796 37%

Összesen 10 309 7 935 5 778 14 937 17 463 3 451 197 43 474 224 12 788 43 367 43 367

Százalékos arány 13,32 34,44 40,27 7,96 0,45 0,10 1,09 0,52 0,03 1,82 100,00

 Üzemi Tanács választások eredménye a Forgalomnál
A MÁV Zrt. Forgalom területén lezajlottak a kiírt üzemi tanács választások. Az összeszámolt adatok alapján az MTSZSZ 13,32 %-ot ért el ezen a területen. Azonban más szakterületeken is volt választás a MÁV –nál, mint pl. 
a központi irányításban a Forgalmi Főosztályon, ahol az MTSZSZ eredménye 100 %, Fejlesztési Főosztályon 100%, Kontrolling Főosztályon 81%, az Elnöki kabinetben 16 %, a PVÜ Területi Központban 37 %, a Humánnál 
Budapesten 20%, és az EBK-nál Budapesten 19 %.  Ezzel még nem zárultak le a választások, hiszen a MÁV-nál folyamatos az ÜT választás. A KÜT azonban most összeszámolta a 2007-2010 közötti eredményeket, amelyek 
részeredmények az összesítés tekintetében. Annak alapján az MTSZSZ jelenleg 9,54%-on áll. Még a nyári szabadságolások előtt lezajlik a választás a BGOK-nál és több helyen lesz az ősz folyamán. Az eredményekről 
folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.
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EGY KIS MŰSZAKI ÉRDEKESSÉG
Dubai nemrég megnyitotta első metróvonalát, amellyel a 
kormányzat célja az volt, hogy az embereket rávegye: autó 
helyett válasszák a közlekedésnek eme környezetkímélőbb és 
gazdaságosabb módját. Az elgondolás sikeres volt, sok ezren 
tértek át a közösségi közlekedésre. Az olajhercegség nincs 
egyedül eme törekvésével: ma már a városok fenntartható 
fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a tömegközlekedés 
fejlesztése. Napjainkban azonban a közlekedés egyéb formái-

hoz hasonlóan a tömegközlekedés is kőolaj-alapú. Szerencsére azonban számos olyan kon-
cepció és törekvés létezik, amely a véges erőforrások kiváltására törekszik. Ezek némelyike 
akár tudományos-fantasztikus filmbe illőnek is tűnhet (ilyen például a lebegő mágnesvasút, 
rövidebb nevén maglev, amelyből már megépült példák is léteznek a világon); ez a koncepció 
számos, a jövő közösségi közlekedésével foglalkozó tervezőt megihletett. 
Mindezek mellett azonban még számos elképzelés született a jövő tömegközlekedését 
megkönnyítő megoldásokról. A koncepciók fő csapásirányai között megtalálhatók a vezető 
nélküli egy- vagy többszemélyes járművek, a lebegő mágnesvasút, a mozgójárdák, sőt, még 
a zeppelinek is! Fontos szerepet kaphat majd továbbá a jövő közlekedésében a közösségi köl-
csönkerékpár-hálózat. Egy másik jellemző trend az automatizálás, a vezető nélküli sínes rend-
szerek, sőt buszok. A következőkben a legkülönlegesebb koncepciókból szemezgettünk.

1. Személyre szabott mágneses függővasút
Az amerikai UniModal Transport Solutions által kifejlesztett 
rendszer, a Skytrain kétszemélyes “vonatkapszulákból” áll, 
amelyek a mágnesvasút elvén működnek. A tervezők elkép-
zelése szerint a rendszer körülbelül 1 x 1 mérföldes (kb. 1,7 
x 1,7 km), a várost átszövő hálózatot képzelt el. A megállók, 
amelyek itt tulajdonképpen ksiméretű beszállóplatformok, kb. 
400 méterenként helyezkednének el. A különleges vonatháló-
zatnak nincsen megszabott menetrendje: az utas egyszerűen 

beszáll az első üres kapszulába, majd kiválasztja a kívánt célt és beprogramozza. A jármű 
ezután felveszi az utazósebességet a “parkolóvágányon”, majd becsatlakozik a főágba. Az 
elképzelés mindenképpen figyelemreméltó, de még finomításra szorul: kérdés például, hogy 
mi a helyzet akokr, ha egy család szeretne együtt utazni? Remélhetőleg a tervezők hamaro-
san kidolgozzák a megfelelő megoldásokat. 

2. Áramvonalas buszvonat
A hollandiai Delft műszaki egyetemének tervezőitől származó 
különleges “hibridjármű” kötött pályán (amelyen 250 km/h-ás 
végsebességre képes), de azon kívül is képes közlekedni, 
így alternatíváját jelentheti a rendkívül drága lebegő mágnes-
vasútnak. Arányai meglehetősen érdekesek: míg hossza meg-
egyezik egy városi buszéval, magassága mindössze 1,7 m. 
Belsejében nincsen középső közlekedőfolyosó, ehelyett min-
den ülést kívülről, külön ajtón lehet megközelíteni, ami meg-

gyorsítja a ki- és beszállást. Arányainak és annak köszönhetően, hogy különlegesen könnyű 
anyagokból készült, az elektromos motorral üzemelő járgány 36 másodperc alatt gyorsul fel 
100 km/h-ás sebességre. 

3. Spirális villamos
Rodolfo Ciudad Witzel jelszava: „a tömegközlekedés men-
jen eseményszámba!” Nos, ezzel a villamossal közlekedni 
valóban élmény lehet majd. A hosszú villamoskocsik helyett 
rövidebb összekapcsolható egységekből álló jármű leginkább 
látványos megjelenésével tűnik fel. Akár városnéző villamos-
nak is nevezhetjük, amelynél a térhatárolás csak minimális 
korlátokat állít a külső és belső tér között. 

4. Irodabusz ingázóknak
Ha belegondolunk, hogy sok munkavállaló mennyi időt tölt in-
gázással, logikusnak tűnik a gondolat, hogy ezt a kieső időt is 
hasznosítani kell. Bécsben például naponta 260 000 munkavál-
laló ingázik, átlag 48 percet töltve utazással; több mint felük 
ráadásul autóval teszi ezt. A The Office Bus (irodabusz), Johan-
na Rüdisser, Johanna Oberneder, Joachim Kornauth és Manuel 
Fröschl (DNA Creative Austria) terve pontosan ezt a problémát 
igyekszik megoldani, vonzó alternatívát kínálva a naponta autót 

használóknak. A busz belsejét úgy tervezték meg, hogy utasai már az utazás alatt kényelm-
esen nekiláthatnak a napi munkának, így remélhetőleg számos elfoglalt üzletembert csábít 
majd át az ötlet az autótól a tömegközlekedésre. 

5. Zsugorított busz zsúfolt városokba
Abhishek Biswas a harmadik világ fejlődő, túlzsúfolt nagyvá-
rosaira gondolva találta ki a Slimbus, azaz egy különösen kes-
keny, karcsú jármű ötletét. A kompakt kis busz mindössze 1,2 
m széles, és a kerekekbe rejtett motorok hajtják. A rövid távú 
utazásokra szánt járgány kényelmesnek semmiképpen nem 
nevezhető, viszont határozottan praktikus ötletnek tűnik. Öt 
kereke van, és kialakításának köszönhetően könnyedén veszi 
az éles kanyarokat is.

6. Városi béka, a lebegő csővillamos
A brit Stefan Reto Mathys új dimenziókat nyitott meg a sínes 
járművek előtt. Urban Frog, azaz városi béka névre keresztelt 
koncepciója egy különleges alakú függővasút: a szerelvények 
hengeres, zöld kocsikból állnak. A vezető nélküli kocsik mind-
két oldalán találhatók ajtók, ami meggyorsítja a ki-beszállást.
A kocsik kampószerű karokkal kapcsolódnak rá a rendszerre, 
így éjszaka könnyen átadják a helyüket teherszállító társaiknak. 
A könnyű, kisméretű kocsik és a felfüggesztett elhelyezés a 
tervező szándékai szerint elősegítik a helytakarékosságot.

                                                A forrás: hg.hu
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Munka-magánélet egyensúly:
csak elméletben létezik

A világ egyik legnagyobb humánerőforrás és szervezetfejlesztési tanácsadó 
vállalata, a CEB (Corporate Executive Board) nemrég tette közzé a munka és 
magánélet egyensúlyáról, angol kifejezéssel a work-life balance-ról szóló, átfogó 
elemzését. A cég több, mint 50 országban 50 ezer munkavállalót foglalkoztat és a 
tekintélyes amerikai Fortune magazin 500-as listáján szereplő vállalatok csaknem 
80 százalékát képviseli.
Az elemzés legfontosabb eredménye azt mutatja, hogy az elmúlt évben a munka 
és magánélet egyensúlyának megtartása a munkavállalók részéről egyre fontosabb 
igényként fogalmazódott meg. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a munkaadók számára 
hatékony ösztönző eszköz lehet dolgozóik megtartására, hiszen azoknál a cégeknél, 
ahol jobban figyeltek a munka és a szabadidő egyensúlyának megteremtésére, ott 
az alkalmazottak akár 21 százalékkal keményebb erőfeszítésre is hajlandóak voltak. 
A gazdasági válság miatt azonban sok helyen elhanyagolták a munka és magánélet 
egyensúlyának fenntartását. Míg 2006-ban, egy korábbi kutatás során a megkérdezett 
munkavállalók 53 százaléka érezte úgy, hogy megfelelő arányban van az életében a 
munka és a pihenés, addig 2009 első negyedévében ez a szám 30 százalékra esett 
vissza. A tanulmány szerint téves az a munkáltatói hozzáállás, miszerint a béren kívüli 
juttatásokkal (egészségpénztári hozzájárulással, wellness-, vagy uszoda bérlettel, 
üdülési csekkel, egyéb hozzájárulással) kompenzálható a több órás számítógép 
előtti munkavégzés, vagy a szűk határidők, a folyamatos bizonytalanságérzet okozta 
stressz. A felmérés tanulsága szerint ezeket a támogatásokat a dolgozók kevesebb, 
mint 20 százaléka preferálja. Azok az alkalmazottak teljesítenek a legjobban, akiket 
nem pénzzel, vagy negyedéves jutalommal ösztönöznek, hanem akiknek lehetőségük 
van arra, hogy saját maguk osszák be munkaidejüket.
A megkérdezettek 60 százaléka szerint a szabadon felhasználható idő, a rugalmas 
időbeosztás sarkall a legjobb teljesítményre. A másik fontos tényező emellett a 
nyugodt, kiegyensúlyozott lelkiállapot, ami egyrészről a szabadidős tevékenységekből 
táplálkozik, másrészt a munkahelyi légkör adja meg. A tanulmány arra is rávilágít, hogy 
míg a HR vezetők 60 százaléka határozottan állítja, hogy megvan az optimális work-
life egyensúly a munkahelyén, addig a dolgozóknak csupán 16 százaléka adta ezt a 
választ. Vagyis: miközben az igény egyre erőteljesebb az egyensúly megteremtésére, 
addig a számok azt mutatják, hogy - feltehetően a nehéz gazdasági helyzet hatására 
- mély szakadék tátong az elmélet és a gyakorlat között.
Pedig a családi kötelezettségeket tiszteletben tartó, rendezett munkaügyi kapcsolatokkal 
rendelkező munkahely hosszú távon vonzó az alkalmazottak számára, és ezáltal növeli 
a vállalat versenyképességét is. Ahol a vállalati HR-stratégia szempontjai között jelen 
van a magánélet és a munka összeegyeztetése, ahol őszinte és nyílt a kommunikáció 

a vállalatvezetés és az alkalmazottak között, ahol jelen van a tolerancia a munkahelyi 
légkörben, ott csökken a fluktuáció, kevesebb a betegség miatti távolmaradás, nő az 
alkalmazottak motivációja és a munkavégzés hatékonysága is.

Hazánkban még kevés a családbarát munkahely

Magyarországon a munka és magánélet egyensúlyának megteremtése még 
gyermekcipőben jár. Leginkább a nagyvállalatok, vagy a nemzetközi háttérrel 
rendelkező cégek ismerték fel ennek fontosságát.
A Boschnál kiemelten fontos a családbarát HR-politika. Olyan speciális részmunkaidős 
foglalkoztatási formákat (például kismama foglalkoztatást) alkalmaznak, ami segít a 
női munkavállalóknak, hogy megtalálják az egyensúlyt a munkájuk és a magánéletük 
között. De létezik 2 és 4 napos munkahét, valamint támogatják a részben otthoni 
munkaállomásról végezhető távmunkát is.

Az egyik legnagyobb hazai vállalat, a MOL Nyrt. is elindult az atipikus foglalkoztatási 
formák tágabb alkalmazásának irányába. És ha a termelő területeken nem is 
lehet ezeket alkalmazni, az irodai munkakörök esetében náluk is lehetőség van 
az úgynevezett home office kialakítására, illetve a részmunkaidős munkakörben 
való elhelyezkedésre. 2011-ben tervezik egy egységes elvek mentén működő, az 
esélyegyenlőség, valamint a munka és magánélet egyensúlyának erősítését célzó 
program kialakítását, amelynek az előkészítése, a szakszervezetek bevonásával 
már elkezdődött. Szintén a kérdés előmozdítása érdekében, immár kilencedik éve 
hirdeti meg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a Családbarát Munkahely Díjat. 
A kormányzat célja ezzel az elismeréssel előtérbe helyezni azokat a munkahelyeket, 
ahol a munkáltatók elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a család 
és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. Ezért mutatnak be egy-egy 
kiemelkedő példát. Az egyik tavalyi nyertes a magyar Telenor volt, ahol (a belső 
számítógépes hálózat távoli elérésével) lehetőséget biztosítanak az irodán kívüli 
munkavégzésre, részmunkaidős munkalehetőségeket és akár olyan választható 
időbeosztást is kínálnak, amely lehetővé teszi, hogy a gyermekes munkavállalók 
előbb haza indulhassanak. Időről-időre szerveznek családi eseményeket és 
lehetőséget biztosítnak a sportra, a rekreációra is. Mindemellett pedig a norvég 
anyacég mintájára nyílt, demokratikus és ösztönző munkahelyi légkört biztosítanak 
dolgozóik számára. A munka és magánélet egyensúlyának megteremtése nemcsak a 
vállalatoknak és a munkavállalóknak, de a társadalom egészének nagy kihívást jelent. 
Hiszen ha a munkahelyi kötelezettségek lehetővé teszik a harmonikus életvezetést, 
segítik a képességek kibontakoztatását és az egészséges életmód kialakítását, az 
bátorítólag hat többek között a gyermekvállalásra is. Ily módon a work-life balance 
nemcsak hazánkban, de a többi európai országban is a korszerű családbarát politika 
megvalósításának egyik kiemelt eszköze lehet. 
Buzás Judit
A forrás: HR portál



Tájékoztató új munkatársak részére
A nyári szabadságolások kezdetére tekintettel egy kis komolytalanságot is meg-
engedünk a GÚLA olvasóinak. Előre felhívjuk a figyelmet, hogy ez egy munkál-
tatói kollektív szerződés.

RUHÁZAT

Javasoljuk, hogy a fizetésének megfelelően öltözködjön! Ha drága 
ruhát és táskát hord, akkor túl jó a sora, ezért nem kell felemelni 
a fizetését. Ha rosszul öltözött, akkor meg kell tanulnia a pénzzel 
jobban bánni, amíg ennek jelét nem látni nem kaphat fizetés-
emelést. Ha megfelelően öltözködik, akkor jól be tudja osztani a 
pénzét, tehát szintén nincs szüksége nagyobb fizetésre.

BETEGSÉG

Orvosi igazolásokat többé nem fogadunk 
el! Ha el tud menni az orvoshoz, akkor a 
munkába is el tud jönni!

KLINIKAI BEAVATKOZÁSOK/OPERÁCIÓK

Az operációkat azonnali hatállyal megtiltjuk. Amíg nekünk dolgozik, szüksége 
van a szerveire! Nincsen joga ahhoz, hogy bármely szervét eltávolíttassa. Teljes 
„felszereléssel“ vettük föl, minden klinikai beavatkozás felmondást vonhat maga után!

TÁVOLLÉT SZEMÉLYES OKOKBÓL (fizetetlen szabadság)

Minden munkatársnak 104 napja van egy évben, amikor személyes okokból távol 
tartózkodhat a munkahelyétől. Ezeket a napokat szombatnak és vasár-napnak hívják.

FIZETETT SZABADSÁG

Minden munkatárs egyszerre megy szabadságra. A szabad napok: december 25, 
január 1 és május elseje.

HALÁLESET MIATT HIÁNYZÁS

Ez nem ok arra, hogy ne jelenjen meg a munkahelyén. Az elhunyt rokonáért, barátjáért, 
kollégájáért  már úgysem tud semmit tenni. Őket munkanélküliek is elkísérhetik az 
utolsó útjukra. Kivételes esetekben, amikor feltétlenül ott kell legyen, a temetést késő 
délutánra kell tenni. Ebben, és csakis ebben a kivételes esetben megengedjük, hogy 
az ebédszünetet ledolgozza és a munkahelyről ennyivel korábban távozhasson.

SAJÁT HALÁLESET

Ez elfogadható oka lehet a távolmaradásának.  
Azonban, ezt is köteles 2 héttel előre jelezni, hogy az 
utódját időben betaníthassuk!

WC HASZNÁLAT 

Meg kellett állapítanunk, hogy a dolgozók túl sok időt 
vesztegetnek a vécén.
A továbbiakban a vécéhasználat abc sorrendben 
történnik. Az a-betűvel kezdődő munkatársak 8.00-
8.20-ig, b-betűvel kezdődőek 8.20-8.40-ig (stb.) 
mehetnek a vécére. Ha ebben az időben nem tudnak 
vécézni, akkor várniuk kell másnapig. Sürgős esetben 
cserélhetnek egy kollégával, de erre az engedélyt 
írásban, a főnöktől kell kérni. Ezenkívül  bevezettük az 
úgynevezett háromperces szabályt. A 3 perc leteltével 
egy figyelmeztető hangot hall majd, a vécépapír eltűnik 
a kiadóban, kinyílik az ajtó és egy fénykép készül 
Önről. Ha a 3 percet többször túllépi, akkor a fényképek 
felkerülnek a szégyentáblára.

EBÉDSZÜNET                                        
                       
Vékony munkatársak 30 perc ebédszü-
netet kapnak, hogy kiadósan étkezhes-
senek. Normálsúlyú munkatársak 15 per-
cet kapnak, hogy bedobhassanak egy 
falatot. Kövér embereknek 5 perc jár, hogy 
a fogyókúrás italukat vagy tablettájukat 
lenyelhessék.  

Előre is fogadja hálás köszönetünket a szabályok betartásáért!

Mi mindenben a rendelkezésére állunk. Ha kérdés, kommentár, panasz, javítási ajánlat 
vagy egyéb merülne fel, kérem azokat valahova máshova, csak ne hozzánk küldeni.

Kellemes munkát kíván:

A VEZETŐSÉG

GÚLAGÚLA
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Változnak a munkába járással
kapcsolatos költségtérítések 

 
Május 1-jétől módosulnak a munkavállalók számára fizetendő, munkába járással kapcsola-
tos utazási költségtérítések szabályai - hívja fel a figyelmet az RSM DTM Hungary. Míg a ha- 
tályos szabályok nem részletezik a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre 
jogosultak körét, addig május 1-jétől költségtérítésre jogosultnak minősülnek a Munka 
Törvénykönyve szerinti munkaviszony alapján foglalkoztatott személyek, a köztisztviselők, a 
közalkalmazottak, a bírók, az ügyészek, az igazságügyi alkalmazottak, valamint a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjai - ismerteti a tanácsadó cég hírlevele.

Újdonság, hogy május 1-jétől költségtérítés csak a magyar, illetve az EGT-állampolgárok 
számára adható. Május 1-jétől további újdonság, hogy költségtérítés a jelenleg is meghatáro-
zott közösségi közlekedési eszközök mellett a napi munkába járás és a hétvégi hazautazás 
esetében a menetrend szerint közlekedő hajókra, kompokra és révekre, valamint hétvégi 
hazautazásnál a légi közlekedési járművekre váltott bérlet, illetve menetjegy alapján is elszá-
molható. Változás a korábbi szabályokhoz képest, hogy a munkáltatóknak a költségtérítés 
szempontjából már nemcsak a teljes árú, hanem a kedvezményes menetjegyet és bérletet is 
el kell fogadniuk, valamint a jogszabályban felsorolt közösségi közlekedési eszközök mind-
egyikénél egységesen az ár legalább 86 százalékát meg kell téríteniük. Nem változott vi-
szont az, hogy továbbra is csak a bérlet, illetve jegy leadása kötelező, és nincs szükség sem 
a munkavállaló, sem pedig a munkáltató nevére szóló számla beszerzésére. Május 1-jétől 
szintén új előírás, hogy a munkavállalóknak a költségtérítés igénybevételével egy időben 
nyilatkozatot kell tenniük a lakóhelyükről és tartózkodási helyükről, valamint arról, hogy ezek 
közül melyik címről járnak be a munkahelyükre.
Míg jelenleg nincs maximalizálva a költségtérítésként kifizethető összeg, addig május 1-jétől
a hétvégi hazautazások költségtérítése nem haladhatja meg a havi 30 ezer forintot még 
akkor sem, ha az utazás légi közlekedési eszközön történik. A hétvégi hazautazások költ-
ségtérítésének havi korlátját 2011-től minden év január 25-ig teszik közzé.

Új előírások lépnek életbe a nem közösségi közlekedéshez kapcsolódó költségtérítések-
ben is. A személyi jövedelemadóról szóló törvény előírásai alapján abban az esetben, ha a 
munkavállaló nem minősül mozgáskorlátozottnak, és lakóhelye, illetve tartózkodási helye és 
munkahelye között közösségi közlekedés igénybevételével munkába tud járni, illetve haza 
tud utazni, akkor a kilométerenként 9 forint összegű költségtérítés csak úgy adható adómen-
tesen, ha a munkavállaló munkarendje miatt nem, illetve csak hosszú várakozással tudna 
közösségi közlekedést igénybe venni. Az új jogszabályi előírások 2010. május 1-jétől meg-
határozzák, hogy hosszú várakozásnak azon időtartam minősül, ami a munkavállaló szemé-
lyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és meghaladja az út 
megtételéhez szükséges időt. Tekintettel az új előírásra, május 1-jétől az adómentesség 
érvényesítéséhez a munkáltatóknak igazolniuk kell, hogy munkavállalójuk közösségi közle-
kedést valóban csak a menetidőt meghaladó várakozási idővel tudna igénybe venni.
Jogszabályfigyelő
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REKORDDAL KEZDŐDIK A
TURISZTIKAI FŐSZEZON

Minden korábbi eredményt felülmúlva már eddig is rekord mennyiségű kedvezményes 
üdülési csekket vásároltak a hazai munkáltatók, és használtak fel a munkavállalók.
Az év eddig eltelt öt hónapjában több mint 31 milliárd Ft összegű kedvezményes 
üdülési csekk került közel hétszázezer munkavállalóhoz és ezen személyek közeli 
hozzátartozóihoz, illetve szociálisan hátrányos helyzetben élőkhöz.
Az elmúlt év, hasonló időszakához képesti több  mint 8%-os emelkedés a szakszer- 
vezetek, a munkaadók és a Kormány szociális-párbeszédének eredményeként jöhetett 
létre. Szerencsére nem igazolódott be azon pesszimista szakemberek prognózisa, 
mely a gazdasági válságra, illetve az adókedvezmény csökkenésére hivatkozva 
jelezte az üdülési csekk népszerűségének visszaesését.

A belföldi turisztikai szolgáltatók üdülési csekk révén realizált bevétele szintén rekordot 
mutat, hisz az előző év hasonló időszakához képest 13%-kal nőtt a felhasznált üdülési 
csekkek összege. Továbbra is a szálláshelyhez kötődően használják legtöbben üdülési 
csekkjeiket, majd ezt követi a népszerűségi listán az utazáshoz és a vendéglátáshoz 
kötődő szolgáltatások köre. Vannak olyan belföldi szolgáltatók, ahol a forgalom 80%-
a üdülési csekken keresztül valósul meg. 
Összességében továbbra is a belföldi turizmus motorjának számít az üdülési csekk, 
hisz sokak számára csak ez teszi lehetővé a pihenést, a kikapcsolódást, a felfrissülést, 
ugyanakkor több mint nyolcezer hazai munkahely létét biztosítja. 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány

További információ:
MNÜA Titkárság
Papp Rita, tel: 505-8485



GÖRÖGORSZÁGI  NYARALÁS 2010
NEI – PORI és PLATAMON ÜDÜLŐIBEN

Helye: NEI-PORI és PLATAMON üdülő faluba.
Thessaloniki-től 140 km-re vannak az Égei tenger partján. NEI_PORI-ban a strand és a 
tengerfenék homokos, nem kavicsos. PLATAMON strandja viszont kavicsos és keskeny, 
de vannak homokkal borított részei is. A görög utazási iroda fakultatív programokat szervez 
a Meteorrákhoz, Olimposzra, Szkiátos szigetére, Athéni városnézés, Thessaloniki csúszda 
park vagy városnézés, görög est vacsorával és tánccal, Katerini bazár, Egani hegyi falu 
vacsorával, Delphi stb.
Elhelyezés:  2-3 fős stúdiókban és 4-5-6 fős apartmanokban. Az apartmanok két szobásak. 
Mindegyik stúdióhoz és apartmanhoz fürdő és konyha tartozik. 

                                                         PLATAMON                                     NEI – PORI

                                                 Stúdió              Apartman            Stúdió             Apartman 
Június                01 - 10 17 euró / éj 28 euró / éj 22 euró / éj 32 euró / éj
Június                11 - 30 22 euró / éj 34 euró / éj 28 euró / éj 42 euró / éj
Július                 01 - 09 34 euró / éj 46 euró / éj 40 euró / éj 52 euró / éj
Július                 10 - 31 36 euró / éj 52 euró / éj 47 euró / éj 60 euró / éj

Augusztus          01- 20 36 euró / éj 52 euró / éj 47 euró / éj 60 euró / éj
Augusztus          21 - 31 34 euró / éj 46 euró / éj 40 euró / éj 52 euró / éj
Szeptember       01 - 19 22 euró / éj 34 euró / éj 28 euró / éj 42 euró / éj
Szeptember       20 - 30 17 euró / éj 28 euró / éj 22 euró / éj 32 euró / éj

A Görög MM TRAVEL iroda nagy infláció esetén az áremelkedés jogát fenntartja.
A szálás díját EURÓBAN kell fizetni. Helyfoglaláskor 40 %-ot, a fennmaradt részt indulás 
előtt 60 nappal be kell fizetni.
Helyfoglalás jelentkezési sorrendben és a 40 % előleg egyidejű megfizetésével történik. 
Létszám betelte után további helyek is kérhetők a görög partnertől.

Bővebb információ és jelentkezés:
Benedek Levente telefonszáma: 06 30 235 58 61
Szabó György telefonszáma: 06 70 779 73 56, vasútüzemi telefon: 02-57-07
Demeterné Boldizsár Rózsa vasútüzemi telefonszáma: 01-14-25


