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A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 
felvételt nyert az

„Együttműködés a munkahelyek biztonságáért”
elnevezésű partnerségi programba

Az MTSZSZ működésének egyik fontos eleme a munkavállalók jogainak biztosítása, a munkakörülmények javí-
tása és a jogszerű foglalkoztatás biztosítása.
Ez a partnerségi program hozzájárul a foglalkoztatás értékeinek továbbfejlesztéséhez és lehetőséget nyújt arra, 
hogy partneri viszony alakuljon ki a két hatóság (a munkavédelmi és  munkaügyi hatóság) ás a munkaerőpiac 
szereplői között.

A program számos kedvező 
lehetőséget nyújt az MT-
SZSZ számára:
•	helyszíni	 munkavédelmi	

tanácsadást biztosít
•	soron	 kívüli	 választ	 ad	 a	

munkaügyi tájékoztatás, 
felvilágosítás, ill. munka-
védelmi tanácsadás köré-
be tartozó kérdésekben

•	az	 MTSZSZ	 meghívást	
kap a munkavédelmi és 
munkaügyi hatóságok ál-
tal szervezett rendezvé-
nyekre, amelynek fő célja, 
hogy segítse a munkavé-
delmi és munkaügyi jog-
szabályok helyes alkal-
mazását.

•	elektronikus	 úton	 folya-
matos és rendszeres in-
formációkat kapunk az 
Európai Bizottságnak az 
EU munkavédelemre vo-
natkozó jogszabályainak 
és politikájának korsze-
rűsítéséről szóló közle-
ményekről, amelyek tá-
mogatják a munkahelyi 
biztonság és egészségvé-
delem keretrendszerének 
hatékony és eredményes 
megvalósítását.

•	rendszeres	 információt	
kapunk a munkaügyi elle-
nőrzés és munkabaleseti 
tapasztalatokról.

Mindezeket az informáci-
ókat az MTSZSZ jelentős 
mértékben tudja alkalmaz-
ni, hasznosítani a munka-
védelmi képviselői és tiszt-
ségviselői útján.
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Tisztelt Olvasó!

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Mérnökök és Techniku-
sok Szabad Szakszervezetének tevékenysége. Lezárult 
egy  5 éves ciklus, amely azzal jár, hogy számvetést ké-
szítünk ezekről az évekről és felkészülünk a következő 5 
éves időszakra. Összefoglalva pár mondatban:
A mai társadalompolitikai, szakszervezeti és munkaerő 
piaci környezetben az MTSZSZ szinte egyedülállóan, di-
namikusan építkezik.
Meggyőződésem, hogy nagy szükségük van a munkavál-
lalóknak a szakszervezetre, arra, hogy segítséget kapja-
nak a munkaügyi, munkajogi útvesztőkben és munkavé-
delmi kérdésekben.
A szakszervezet segítséget tud adni a munkáltatóknak 
is, még akkor is, ha azok „ellenséget” és nem partnert 
látnak a szakszervezetben.
Éppen ezért az MTSZSZ egy új típusú stratégiával part-
nerséget ajánl a munkáltatóknak a cég eredményessége 
érdekében, a munkavállalók helyzetének javítása céljá-
ból.
Foglalkoztatási megállapodásokat, munkaerő megtartó 
programokat dolgozunk ki a munkaerő piaci helyzet javí-
tására, a munkaerőhiány megszüntetésére. 
Nem volt unalmas a mögöttünk lévő időszak, a foglal-
koztatás terén folyamatosan kaptunk megoldandó fel-
adatokat, a munkaidő beosztással, a túlórákkal, mun-
kaszerződésekkel kapcsolatos kérdésekben, amelyeket 
több-kevesebb sikerrel megoldottunk.
Az MTSZSZ nagy lépést tett előre a taglétszámának nö-
velésében. Az 5 évvel ezelőtti mintegy 7000 fős taglét-
számunkat 2016. decemberére több, min t 12 000 főre 
emeltük.
Új vállalatoknál alakult meg az MTSZSZ tagszervezete, 
mint a Bosch, Mercedes, Eisberg, Papst Hungary, Cab-
Tec, Kühne+Nagel, a Budapest Közút, Magyar Vasúti 
Áruszállító.

Országos ismertségünk egyre növekszik, rendszeresen 
jelenik meg cikk az MTSZSZ-ről a napi sajtóban, alkal-
manként a híradásokban. A VKF (Versenyszféra és a 
Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) ülésein állan-
dó résztevőként (mint a Liga társelnöke) lehetőségünk 
van a munkavállalókat érintő kérdésekről közvetlenül 
tárgyalni a Kormányzattal és a munkaadói szövetségek-
kel. Az MTSZSZ 54 vállalatnál működtet tagszervezetet, 
ezeknél a vállalatoknál minden évben lefolytatja az éves 
bérmegállapodásokat.

Az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választáso-
kon egyre jobb eredményeket érünk el.
Az öt éves beszámolóból további részleteket olvashatnak 
a folyóirat belső oldalain, valamint honlapunkon és a fa-
cebook oldalunkon összefoglaló videó is látható a Kong-
resszusról.
Az élet megy tovább, folytatjuk a megkezdett, sikeres 
folyamatokat, amihez továbbra is szükség van minden 
MTSZSZ tagunk véleményére, kritikájára. Ahhoz, hogy 
eredményesek lehessünk, tőletek várjuk az információ-
kat, az igényeket.

Az eddigi eredményeink is KÖZÖS SIKEREK, köszönöm 
minden tagunknak, a tisztségviselőknek és munkatársa-
imnak a közreműködést, az összetartást, az együtt gon-
dolkodást! Továbbra is számítok rátok!

Buzásné Putz Erzsébet
    elnök

Kiadja:
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete

1087 Budapest Kerepesi út 3.
www.mtszsz.hu

Felelős kiadó: Buzásné Putz Erzsébet
Készült: A-Z Stúdió Kft.

2017.
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Dr. Vincze Teodóra a RailCargo Hungária humánerő-
forrás igazgatója kiemelte, hogy a cégnek évek óta ki-
váló a kapcsolata szakszervezetünkkel. A munkaügyi 
kapcsolatok terén kölcsönös tisztelet jellemzi a fele-
ket, megítélése szerint ezen, a párbeszéden alapuló 
úton kell tovább haladni.

Bohács Bernadett az Ericsson közép-kelet európai 
HR igazgatója, az MTSZSZ -t valódi partnernek nevez-
te, akivel közösek a vállalati célok, fontosnak nevezte, 
hogy a magyar mérnökök megbecsülésének növelése 
érdekében továbbra is együtt kell dolgozni. Elmond-
ta, vannak nehézségek is, de a cél a közös jószándékú 
megoldások megtalálása. 

Tisztújító kongresszust tartott az MTSZSZ 
2017. április 6-án megtartotta öt évenkénti soros tisztújító kongresszusát a Mérnökök és Technikusok Szabad 
Szakszervezete.

A mandátumvizsgáló bizottság tájékoztatása alapján a küldöttek 97,6 százaléka megjelent, így a kongresszus 
határozatképes volt, amely egyhangúlag elfogadta az MTSZSZ 2012-2017. évi tevékenységi beszámolóját és a 
2016. évi pénzügyi beszámolót.

A kongresszust Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke nyitotta meg és ismertette az elmúlt öt év eredményeit.
Az MTSZSZ létszáma az elmúlt 5 évben 7 000 főről 12 128 főre emelkedett, egyre több vállalat munkavállalói alakí-
tottak MTSZSZ tagszervezetet és erősítik érdekvédelmi munkánkat.
Az öt év alatt 5 cégnél kötöttünk kollektív szerződést a munkavállalók helyzetének rendezésére, új típusú szak-
szervezeti stratégiát valósítottunk meg, jelentősen javult a tagság felé irányuló kommunikációnk. Számos szakmai, 
valamintszabadidős rendezvénnyel, egyre bővülő szolgáltatási palettával színesítjük tevékenységünket.
A rendezvényen több cégvezető is részt vett, akik beszéltek a vállalatuk terveiről és az MTSZSZ- szel való munka-
ügyi kapcsolatról. 
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Gazsi Zoltán az eisberg Hungary Kft. ügyvezető igaz-
gatója felelevenítette a cégvezetés és a szakszervezet 
első találkozóját, a kezdeti bizalmatlanságot, amely 
napjainkra teljesen megszűnt. Ennek jele a kollektív 
szerződés megkötése is. Elmondta, a cégnél min-
denkinek jár az a lehetőség, hogy tagja legyen az MT-
SZSZ-nek, illetve, nem szabad gátolni az érdekképvi-
selet működését. Pár éve az MTSZSZ arra világított rá, 
hogy változások vannak a munkaerőpiacon, amiket a 
vállalatnak is el kell fogadni. 

Csépke András a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója 
ismertette a személyszállító vasútvállalat elmúlt évi 
eredményeit, a vállalati - szervezeti kultúra megújítá-
sa érdekében tett erőfeszítéseit, az idei bérfejlesztést, 
valamint a munkakörülmény javító intézkedésekeit. 
A tudás, a teljesítmények elismerése közös az MT-
SZSZ-ben és a munkáltató elképzeléseiben. A szak-
szervezet nem állhat a munkáltató, valamint a mun-
kavállaló közé, nem lehet az érdekképviseletek célja a 
zavarkeltés, hanem a közös célt abban kell látni, hogy 
jobb legyen a munkavállalóknak, az MTSZSZ ebben 
partner. Elmondta, hogy hamarosan további 4.000 fő 
számára készül bértábla.

Ács László a Mercedes Benz HR igazgatója megkö-
szönte az MTSZSZ támogató munkáját és hatékonyság-
javító javaslatait, amely előnyös a gyárnak, valamint a 
munkavállalóknak is. Szavai szerint a szakmaiság, a 
tényeken alapuló javaslatok jellemzik érdekképvisele-
tünket, amely kiemelten fontos a dolgozók, valamint a 
cég számára egyaránt. 

Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda a LIGA Szakszer-
vezetek elnöke vázolta, hogy a konföderáció jelentős 
változásokon ment keresztül az elmúlt másfél évben, 
helyzete stabilizálódott. A LIGA - hasonlóan az MT-
SZSZ-hez - konstruktív a partnereivel szemben  és ez 
visszaigazolódik a vállalatvezetők szavaiban. 

Dr. Simon Attila a Nemzetgazdasági Minisztérium, 
munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára előa-
dásában beszélt a foglalkoztatáspolitika kihívásairól, 
a hazai szakképzés jelenlegi helyzetéről, a digitális 
oktatási stratégiáról, az Irinyi Tervről, az Ipar 4.0-ról. 
Kiemelte az ifjúság munkaerőpiaci helyzetét, a köz-
foglalkoztatás rendszerének átalakítását. Elmondta, 
hogy a szakképzett munkaerő mellett napjainkra a 
szakképzetlen munkaerő hiánya is megjelent.  

Novodonszki András (szöveg)
Demjén László (fotó)



A kongresszuson megválasztott tisztségviselők
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Elnök
Buzásné Putz Erzsébet

Ügyvezető alelnök
Sulyok László

Országos elnökség

Felügyelő Bizottság Esélyegyenlőségi Bizottság Etikai Bizottság

Császár Zsolt (MÁV-START Zrt.) 
Dr. Antal-Molnár Emese (MÁV Zrt.) 

Balog János (MÁV-START Zrt.)

Dr. Molnár József 
(MÁV Zrt.)

Szabó György 
(MÁV-START Zrt.) 

Kulcsár Ferenc 
(NAV)

Novodonszki 
András 

(MÁV-START Zrt.) 

Frieszné 
Hajnis Zsófia 

(Rail Cargo Hungaria  Zrt)

Godinger Klára 
(MÁV-START Zrt.)

Hátsó sor: Nyitrai Gábor (Robert Bosch Kft.) Juhász Csaba (RailCargo Hungária Zrt.) 
Szabó László (Ericsson Magyarország Kft.) (Kárpáti László (MÁV Zrt.) Kása Attila (MÁV Zrt.)  

Szabóné Hátas Katalin (Mercedes Benz) Dzama-Demjén László (MÁV Zrt.)
Első sor: Andrássy Szilvia (Budapesti Közlekedési Központ Zrt.) Sulyok László (RailCargo Hungária Zrt.) 

Buzásné Putz Erzsébet (MÁV Zrt.) Juhász Tibor (MÁV - Szolgáltató Központ)



I. ÁLTALÁNOS SZAKSZERVEZETI HELYZETKÉP

A KSH munkaerőpiaci helyzet felmérése szerint Magyar-
országon csökkent a szakszervezetek munkahelyi jelen-
léte, ezzel együtt a szakszervezeti tagok aránya is a mun-
kahelyeken az elmúlt években. 2001. évi felvétel idején a 
válaszadók 19,7 százaléka vallotta magát szakszervezeti 
tagnak, addig 2015-ben már csak 9 százalékuk. Arra a 
kérdésre, hogy működik-e munkahelyén szakszervezet, 
az érintettek 12,5 százaléka nem tudott válaszolni.

Az általános szakszervezeti helyzetképpel ellentétben, a 
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete az el-
múlt 5 évben intenzív munkát folytatott az érdekvédelem 
terén. Ennek köszönhetően az öt évvel ezelőtti beszámo-
lóban szereplő 7 ezer fős tagsága 2017. év elejére meg-
haladta a 12 000 fős taglétszámot. Az un. szakszervezeti 
piacon egyedülálló stratégiát dolgozott ki a hatékony ér-
dekvédelmi tevékenységére.

II. MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP

A magyar munkaerőpiac problémái: alacsony bérek, sok 
közmunkás és súlyos munkaerőhiány. Komolyabb felfor-
dulást okozhat a munkaerőpiacon, hogy a kormány több 
mint 100 ezer állami alkalmazottat akar átterelni a ver-
senyszférába.
Magyarország korszakhatárhoz érkezett azzal, hogy idén 
4,3 százalékra esett a munkanélküliség, ez egyúttal azt 
jelenti, hogy egyetlen ágazatban sincs munkaerő-feles-
leg; a gazdaságnak jelenleg a munkaerőhiány a legna-
gyobb kihívás.
Egyre intenzívebb verseny indult a munkaerőért Magyar-
országon. 
A  magyar munkaerőpiacot a munkaerő iránti kereslet 
és kínálat egyensúlytalansága jellemzi, a hiány többnyire 
egyes ágazatokat érint, miközben munkaerő tartalék el-
sősorban Magyarország keleti és dél-nyugati részén van.

III. ÉRDEKVÉDELMI, ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKÁNK

Az ötéves ciklusunk elején lépett életbe az új Munka Tör-
vénykönyve, amelynek hatására a  munkavállalók kiszol-
gáltatottsága jelentősen növekedett.
Az MTSZSZ szükségesnek tartja a Munka Törvénykönyvé-
nek felülvizsgálatát és egyes pontjainak módosítását. (pl. 
az állami vállalatokra vonatkozó kógens szabályokat, vala-
mint a szakszervezeteket ellehetetlenítő szabályozásokat)

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezeté-
nek elnöke Buzásné Putz Erzsébet állandó résztvevője a 
Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóru-
mának (VKF) így közvetlen lehetősége van a vállaltoknál 
kialakult létszámhiányról és bérfejlesztési kérdésekről az 
elsődleges döntéshozókkal tárgyalni.  
 
Szakszervezetünk vezetője minden VKF ülésen is kihasz-
nálta az alkalmat, és elmondta Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszternek, hogy jelentős, mindenki számára 
érezhető bérfejlesztésre van szükség a versenyszféra cé-
geinél és az állami vállalatoknál, mint a MÁV csoportnál.
2014-ben az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésben 
való helyzetet értékelve, a Kongresszus arról döntött, 
hogy az MTSZSZ kilép az ÉSZT-ből, mivel az MTSZSZ 
tagságát, a versenyszféra dolgozóit nem tudja megfelelő 
módon képviselni, általuk nem tud az MTSZSZ eljutni a 
magasabb szintű érdekegyeztetéshez.
 
Annak érdekében, hogy eredményesen tudja az MTSZSZ a 
tagságát képviselni, mindenképpen szükséges a konföde-
rációhoz való tartozás. A jelen helyzetet értékelve, a LIGA 
az a konföderáció, amelyen belül a kormányzat elfogadja 
tárgyalópartnernek szakszervezetünket. Ezért a Kong-
resszus döntött a Ligához való csatlakozásról.
A konföderáción belül az MTSZSZ tagságát érintő kérdé-
sekben önállóan képviselünk és lépünk fel, az MTSZSZ 
működésében, céljaiban és érdekvédelmében nem történt 
változás. Az önállóságot megtartva folytatjuk munkánkat.

IV. JOGI TEVÉKENYSÉG

Egyrészről a szakszervezeti munka jogi környezetének 
folyamatos változásaira figyelemmel a jogszabályok vál-
tozásának követésével, annak biztosítása, hogy az ér-
dekvédelem törvényes keretei biztosítva legyenek.
Az Mt. (egyezően a korábbi szabályokkal) lehetőséget 
nyújt arra, hogy a szakszervezet tagját - meghatalmazás 
alapján - gazdasági és szociális érdekei védelme céljából 
bíróság, hatóság és egyéb szervek előtt képviselje.
E rendelkezés a polgári perrendtartás szabályainak fi-
gyelembevételével szakszervezet számára a munkajogi 
képviseletet teszi lehetővé.
A jogi tevékenység keretén belül az esetlegesen érintett 
tagjaikat meghatalmazás esetén képviseltük a munkál-
tatói intézkedést megelőző eljárásokban szükség esetén 
- amennyiben az érdekvédelem keretében nem sikerült 
eredményt elérni - bíróság előtti képviseletet láttunk el.
Ennek keretén belül keresetlevelet, egyéb bíróság be-
adványokat szerkesztettünk, bírósági tárgyalásokon jogi 
képviseletet láttunk el.

A munkajogi képviseleten túl a tagság igényére is tekin-
tettel jogsegélyszolgálatot is elláttunk, melynek keretén 
belül elsősorban polgári jogi szerződésekkel kapcsola-
tosan, családjogi, öröklésjogi kérdésekben felvilágosí-
tást nyújtottunk.

Beszámoló az MTSZSZ 2012-2017. évi tevékenységéről
(részletek) 
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V. VKF ÉS A BÉRTÁRGYALÁSOK

2015. novemberében csatlakoztunk a Liga Szakszerveze-
tek konföderációhoz, amely csatlakozásnak egyik feltétele 
volt, hogy részt vehessünk a Versenyszféra és a Kormány 
Állandó Konzultációs Fórumán, ahol a versenyszféra és 
az állami vállalatok munkavállalóit érintő legfontosabb 
kérdések megtárgyalása történik, mint a Munka Törvény-
könyvének alkalmazása, módosítása, a korengedményes 
nyugdíjazás, a sztrájktörvény és a minimálbérek emelése.
A csatlakozásunk óta az MTSZSZ elnöke állandó résztve-
vője a VKF tárgyalásoknak, mint a LIGA társelnöke.
Az idei évre létrejött (minimálbér és garantált bérmini-
mum) bérmegállapodás kapcsán érdemes kiemelni azt a 
tényt, hogy azzal teljesült a szakszervezeteknek egy több 
évtizede fennálló, alapvető jelentőségű követelése: a mi-
nimálbér nettó értéke érje el a létminimum összegét. A 
szakszervezeti javaslatnak megfelelően kétéves minimál-
bér emelésre kerül sor: 2018-ban a minimálbér nettó ér-
téke 91 800 Ft lesz, ami szinte számszerűen megegyezik a 
szakszervezeti követeléssel. Ezt a célkitűzést egészítette 
ki a garantált bérminimum gyorsabb ütemű emelésének 
igénye, biztosítva ezzel a szaktudás elismerését.

VI. BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK RENDSZERE

2016. márciusában az Európai Bíróság a szolgáltatá-
sok szabadságával ellentétesnek minősítette az Erzsé-
bet-utalvány és a SZÉP-kártya forgalmazásának módját. 
Az így kialakult helyzetre a kormány a választható béren 
kívüli juttatások rendszerének átalakításával reagált, 
bevezetve a készpénzes elemet.
A kormány kiinduló javaslatából csupán a 100 ezer forin-
tos tehermentes készpénzjuttatás eleme maradt meg. 
Ugyanakkor az önkéntes pénztárak támogatási lehető-
ségeinek szűkítését a munkavállalói és munkaadói ér-
dekképviseletek és a pénztárak egybehangzó fellépése 
ellenére sem sikerült megakadályozni.

VII. OKTATÁS, KÉPZÉS

Az MTSZSZ számára fontos, kiemelkedő tevékenység a 
munkavállalók, és képviseletük- a tisztségviselők kép-
zése. Ezért évente több alkalommal tartunk felkészítő 
oktatásokat, különösen az év végi tárgyalások megkez-
dése előtt, hogy a képviselőink megfelelő információk 
birtokában folytathassák a tárgyalásokat a helyi munkál-
tatókkal.

Minden évben megrendezésre került az MTSZSZ Aka-
démia, amelynek keretében több vállalatvezető tartott 
tájékoztatást a cégeiknél zajló jelenlegi folyamatokról, 
kiemelten a bér és létszám kérdésekre, valamint a fej-
lesztésekre és a szakszervezetünkkel való kapcsolatuk-
ra. Emellett előadások voltak az MTSZSZ helyzetéről, 
kommunikációjáról, tagszervezéséről és az Életpálya 
modellek kidolgozásról.  A képzésen évente 100 fő tiszt-
ségviselőnk vett részt.
Területi ügyvivőink részt vettek a konföderáció által szer-
vezett képzéseken Miskolcon, Pécsett, Budapesten és 
Nyíregyházán az új Munka Törvénykönyve bevezetésének 
tapasztalatairól.

VIII. NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG

2014 tavaszán kezdtük el a nemzetközi kapcsolatok ki-
építését, a németországi ver.di szakszervezettel. A drez-
dai közlekedési vállalatnál működő tagszervezettel és a 
tartományi központi szervezettel vettük fel a kapcsolatot. 
2015 október elején nyílt lehetőség a kapcsolatok újabb 
fejezetének megnyitására, amikor nyolctagú delegáció-
val érkeztek hozzánk. 
A Munka törvénykönyve alapján összehasonlításra ke-
rültek az üzemi tanácsok és a szakszervezetek, lehető-
ségeik, jogaik, valamint a szerepük és feladataik.

Szakszervezetünk a LIGA Konföderáció szervezésén ke-
resztül bekapcsolódott a 
„Kísérlet egyes közép-kelet európai országokban a tár-
sadalmi párbeszéd és a nemzeti munkaügyi kapcsolatok 
revitalizációjára” – a tanulságok és a legjobb gyakorlatok 
és válságból való kiút során” projektsorozat záró konfe-
renciájába.
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IX. KOMMUNIKÁCIÓS  és PR  TEVÉKENYSÉG

2015. szeptemberében elkezdtük szakszervezetünk 
kommunikációjának megújítását, ennek keretében be-
vezettük a rendszeres heti hírlevelet, újra strukturál-
tuk a Gúla magazint, folyamatosan jelenítünk meg új 
híreket a facebook oldalunkon, mindennapossá tettük 
a sajtófigyelést a munkavilágára és az érdekképviseleti 
tevékenységre vonatkozóan, gyakrabban aktualizáljuk 
és frissítjük honlapunkat. Valamennyi rendelkezésünk-
re álló kommunikációs csatornán folyamatosan beszá-
molunk érdekvédelmi tevékenységünkről, szolgáltató 
partnereink kedvezményeiről, szakmai programjainkról 
és rendezvényeinkről. Szakszervezetünk rendszeresen 
ad ki sajtóközleményeket az egyes cégeknél zajló bér-
tárgyalások alakulásáról és azok eredményeiről, illetve 
a kollektív szerződések megkötéséről. 
Szakszervezetünk elnöke felkérést kapott a sikeres üz-
letemberek találkozóján a panelbeszélgetésre, ahol 
több, mint 100 cégvezető vett részt. Lehetőség volt be-
mutatni az MTSZSZ stratégiáját, professzionálisan mű-
ködő szakszervezeti tevékenységét. 
Szintén meghívást kapott szakszervezetünk a Politika-
történeti Alapítvány „Kulcskérdések” című közéleti vi-
tasorozatának keretében, ahol Buzásné Putz Erzsébet, 
a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének 
elnöke kifejthette álláspontját a munkaerőpiaci helyzet-
ről, a bérek alakulásáról, és a szakszervezetek szerepé-
ről. Az ATV a közéleti vitát teljes terjedelmében közölte.

Az MTSZSZ 25 éves jubileumára két könyvet is kiadtunk 
az MTSZSZ 25 éves munkájának összefoglalóját és az 
eseményeiről szóló fotóalbumot.

X. RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

Az érdekvédelmi tevékenység mellett fontos szerepet 
töltenek be szervezett programjaink, amelyek közösség-
formáló erejük miatt jelentősek, lehetőséget biztosítanak 
a kötetlen beszélgetésekre és egymás megismerésére.

A hagyományos programjainkat megtartottuk, így minden 
évben megszerveztük a Mérnök - Technikus Bált, a Peda-
gógusnapot és Vasutasnapot. Május 1-jén a Munka ünne-
pén szintén minden évben vártuk tagjainkat. Az MTSZSZ 
Mikulása mindig népszerű. Ügyvivőink az MTSZSZ Akadé-
mia keretén belül gyarapíthatták tudásukat. 

Számos új programmal is gazdagodott az elmúlt idő-
szak kínálata, így a miskolci kispályás vasutas labda-
rúgó tornával,  horgászversennyel Nagycsécsi tavon, 
Vasútőr-nappal Bodrogolasziban, évnyitó zenés prog-
rammal köszöntjük az új esztendőt immár három éve, 
valamint 2015. és 2016. szeptemberétől az MTSZSZ Csa-
ládi Napjának, ahol a pódiumbeszélgetések mellett a 
szórakozásé  a főszerep.

XI. BŐVÜLŐ IRODAHÁLÓZAT

A személyes jelenlétnél nincs jobb lehetőség, hogy tagja-
inknak, szimpatizánsainknak információkat jutassunk el 
érdekvédelmi tevékenységeinkről és mindennapi mun-
kánkról.  Éppen ezért az elmúlt időszakban tovább bő-
vítettük irodahálózatunkat, így ma már tizennégy helyen 
vagyunk közvetlenül megtalálhatóak. 
Célunk az irodahálózat további bővítése és a meglévő helyi-
ségekben a minél gyakoribb, kiszámítható jelenlét biztosí-
tása. Még ebben az évben Békéscsabán, valamint a ferenc-
városi vasútállomáson tervezünk újabb irodákat nyitni.

XII. SZOLGÁLTATÁSAINK

Az elmúlt öt évben is folyamatosan bővítettük szolgáltató 
partnereink sorát, elsősorban éttermekkel, banki szol-
gáltatókkal, valamint szállodákkal kötöttünk megállapo-
dásokat, de ruházati termékeket forgalmazó üzlettel és 
mobiltelefon szervizzel is kapcsolatot építettünk tagja-
ink érdekében. 
A szakszervezetek közül egyedüli módon mind három 
mobilszolgáltató flottakedvezményt biztosít tagjainknak. 
Kiemelt partnerünk  a Rapidus Optika akikkel közösen 
tartjuk a szemészeti szűréseket a tagcsoportjainknál.
Az EDC kártya alapján további több száz szolgáltató biz-
tosít jelentős kedvezményeket.
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XIII. ESÉLYEGYENLŐSÉG

Az MTSZSZ kiemelt jelentőséggel foglalkozik a munka-
vállalókat érintő esélyegyenlőségi kérdésekkel. Ennek 
érdekében az Alapszabály módosítás lehetőséget adott 3 
fős Esélyegyenlőségi Bizottság működtetésére, melynek 
döntési hatásköre van az esélyegyenlőséggel kapcsola-
tos kérdésekben.
Az esélyegyenlőségi tervet elfogadó négy MÁV vállalatá-
nál esélyegyenlőségi szakértői testület látja el a fenti fel-
adatokat. Az MTSZSZ mind a négy testület munkájában 
delegált képviselője útján részt vesz.
Az esélyegyenlőségi tervben az MTSZSZ vállalta azt is, 
hogy saját hatáskörében intézkedik arról, hogy a tiszt-
ségviselők megismerjék az esélyteremtés szerepét, je-
lentőségét, megértsék és elfogadják az esélyteremtés 
korszerű felfogását, tartalmát, valamint hogy felkészül-
tek legyenek esélyegyenlőségi kérdések képviseletére.

XIV. LIGA KONFÖDERÁCIÓBAN BETÖLTÖTT SZEREP

A LIGA Szakszervezetekhez történő csatlakozásunkat 
követően az MTSZSZ elnökét Buzásné Putz Erzsébetet 
társelnökké választotta a Liga Tanács, ezzel a Liga el-
nökségének tagjává vált. Feladatkörébe tartozik a ver-
senyszféra tagszervezeteinek összefogása, munkájuk 
segítése.
A Liga Felügyelő Bizottságába választotta a  Liga Tanács 
Sulyok Lászlót, valamint az Ifjúsági Bizottság tagja lett 
Novodonszki András.
dr. Antal - Molnár Emese a Liga Alapszabály módosító 
bizottságában segíti a jogi tevékenységet.

XV. ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁSOK

Az új Munka Törvénykönyve a munkaügyi kapcsolatok 
rendszerében fontos szerepet biztosít az üzemi taná-
csoknak, ezen testületek megnövekedett szerepe miatt 
is külön figyelmet fordítunk a választásokon való rész-
vételre, jelöltállításra és a választási bizottságban lévő 
tagok felkészítésére. Szakszervezetünk alapelve, hogy 
minden esetben önállóan indul, más szakszervezetektől 
függetlenül méreti meg magát. 

Jelentősebb eredményeink:
- MÁV Zrt 21,81 % (2014) 
49 üzemi tanácsi helyet szereztek tagjaink, egyes terü-
leteken kiemelkedő eredményeket sikerült elérni, mint 
például az Értékesítési vagy a Forgalmi Főosztályon.

- MÁV-START Zrt 23,49 % (2014) 
Az Irányítási szinten, amely a harmadik legnagyobb üze-
mi tanács, a 11 megszerezhető helyből 9-et az MTSZSZ 
tagjai nyertek el, így az üzemi tanács elnökét és alelnö-
két is szakszerveztünk biztosítja.

- MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 36, 94 % (2014)

- Ericsson Magyarország 100 % (2014) 
Mind a 11 üzemi tanács tag az MTSZSZ jelöltjeként került 
megválasztásra. Az Európai Üzemi Tanácsba két főt de-
legálhattunk a cégnél elért eredmények alapján. 

- Magna Car Top Systems 80 % (2015) őszén került sor a 
választásokra.  
4 tagunk képviseli a munkavállalókat az üzemi tanács-
ban. 

- Mercedes Benz Kft. 41 % (2016) 
A leadott szavazatok közül a mi jelöltünk kapta a legtöbb 
voksot. A 13 tagú testületbe 3 jelöltünk került be. 

XVI. ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGBAN BETÖLTÖTT 
SZEREP

Az ÁPB feladata az ágazat kiegyensúlyozott fejlődésének 
elősegítése, az ágazati szintű autonóm szociális párbe-
széd megvalósítása, amelynek célja a megfelelő munka-
feltételek kialakítása, a munkabéke megőrzése és a mun-
kaerő-piaci folyamatok jogszerűségének előmozdítása.
Az ÁRMB 2011. december 19.-i határozata alapján 2012. 
március 8.-án hivatalosan is megalakult a  Vasútiszállí-
tási Alágazati Párbeszéd Bizottság.
A VAPB célja: Az alágazatban működő szervezetek ér-
dekképviseleti tevékenységének elősegítése, a szociális 
partnerség erősítése, alágazati megállapodások megkö-
tése.

A VÁPB teljes jogú tagja a Mérnökök és Technikusok 
Szabad Szakszervezete.
Az Ágazati Kollektív Szerződés elkészült, a szakszerve-
zeti és az érintett munkaadói oldal kölcsönös együttmű-
ködésével, amit a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek to-
vábbításra került aláírásra és kiterjesztésre. Azonban a 
mai napig sem az aláírásra, sem a kiterjesztésre nem 
kapta meg az engedélyt az ágazati KSZ.

A VÁPB-ban az elmúlt 3 évben a Mérnökök és Techniku-
sok Szabad Szakszervezete tölti be a soros elnöki pozíci-
ót a munkavállalói oldalon
Jelenleg az ÁPB-ben való részvételi jogosultság vizsgá-
lata van folyamatban, mert 5 évenként felülvizsgálatra 
kerül, ki, melyik szakszervezet és munkáltatói szerve-
zet jogosult részt venni a bizottság munkájában. Komoly 
feltételrendszernek kell megfelelni az adott ágazatban. 

XVII. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSUNK

Társadalmi Felelősségvállalás arról a szerepvállalásról 
szól, amit, szakszervezetként, érdekvédőként és egyén-
ként egyaránt a társadalomért teszünk az alapvető tevé-
kenységünkön keresztül és azon túl. 

- 2013 nyarán javasoltuk, hogy azon munkavállalók, akik 
az árvíz elleni védekezésben részt vesznek, lehetőséget 
kapjanak arra, hogy ne az éves szabadságuk, esetleges 
szabadnapjuk igénybevételével tegyék ezt, hanem - te-
kintettel a rendkívüli helyzetre- a MÁV Zrt. biztosítsa ré-
szükre, hogy a védekezés miatt kiesett munkaidőt utó-
lag, 2013.július 31.-ig ledolgozhassák.  
- Szakszervezetünk kezdeményezésére a MÁV Zrt. kol-
lektív szerződése módosításra került, a térítésmentes 
véradáson résztvevők pótszabadságban részesülnek. 
Ami alapján  a női munkavállalót, aki egy adott naptári 
évben 3, illetve azt a férfi munkavállalót, aki egy adott 
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naptári évben 4 alkalommal igazoltan vett részt véradá-
son, a következő naptári évben kettő munkanap pótsza-
badság illeti meg.

XVIII.  Összegzés

Az MTSZSZ az öt évvel ezelőtti mintegy 7 000 fős taglét-
számát 2016. év végére több, mint 12 000 főre növelte, 
amit főként az újonnan bejövő ipari területek megjelené-
sével tudta elérni. 
Mint ismeretes, a szakszervezet ereje a tagságában, 
taglétszámában rejlik. Az MTSZSZ központjában dol-
gozó kollégák szakmai ismerete, tapasztalata segít ab-
ban, hogy minden segítséget meg tudjunk adni a helyi 
tisztségviselőinknek és összehangoltan, eredményes 
munkát tudjunk végezni a tagságunk érdekében és azok 
megelégedésére.
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Köszönjük, hogy ebben az évben is több száz MTSZSZ tag látogatta meg szakszerveztünk sátrát május 1-én a bu-
dapesti városligeti Napozóréten. Tagjaink családtagjaikkal együtt örömmel fogadták a régi idők hangulatát felidéző 
beszélgetéseket, a zsíros kenyeret és a virslit. 

A munka ünnepe (korábban a munkások ünnepe) a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap, amely a mun-
kások által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni. A legtöbb országban május elsején, 
az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában viszont szeptember első hétfőjén ünnepli.

1886. május 1-jén a chicagói munkás szakszervezetek sztrájkot szerveztek a nyolc órás munkaidő bevezetéséért. 
A többnapos tüntetés-sorozaton és a sztrájkokban 350 ezer munkás vett részt. 

MTSZSZ majális 2017



Az elmúlt időszakban több tagunk javaslatára a szol-
noki járműjavító után a Dunakeszi Járműjavítóba is el-
látogattunk a szakmai programsorozatunk keretében.

A Dunakeszi Főműhely 1926-ban jött létre a Magyar 
Államvasutak részeként. 1952- ben kezdődött az új 
vasúti kocsik gyártása, 1997-ben külföldi tulajdonba 
kerül a vállalat, de 2014-től ismét a Magyar Állam a 
többségi tulajdonos. 
Napjainkban a legfontosabb megrendelői közé tartozik 
a Magyar Államvasutak Zrt., a Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút Zrt., a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV), vala-
mint osztrák, német, svájci, belga, brit, norvég, görög, 
francia, cseh, szlovák, bolgár, orosz vasúttársaságok és 
magáncégek.
Az elmúlt években egy kisebb múzeumot (3 helységből 
álló emlékszobákat) is létrehoztak, hogy megismerhe-
tővé váljon a látogatók számára az elmúlt 90 év törté-
nete. 

A gyárbejárása során megnéztük a villanyfűtési pró-
bahelyet, a féktesztelő berendezést, a fényezési elő-
készítőt és a kárpitos műhelyt is, ahol az InterCity 
kocsik üléseinek teljes áthúzása történik, az utasok 
komfortérzetének javítása érdekében. 
Láthattunk több fővizsgára váró személykocsit is. A 
járműjavító technológiai kapacitása éves szinten 400 
db kocsi fővizsgáját teszi lehetővé. 
A látogatás során megismerkedhettünk az ereklye-
szállító kocsi történetével, 1938-ban itt, Dunakeszin 
készült Szent Jobbot szállító kocsi, amely a II. Világ-
háború idején eltűnt. A vagon hiteles másolatának 
elkészítésére adtak megrendelést a Járműjavító szá-
mára, amely komoly szakmai kihívást jelent az itt dol-
gozók számára.

Novodonszki András (szöveg és fotó)

Szakmai programsorozat 
Áprilisban a Dunakeszi Járműjavítóban látogattunk
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Ismeretes, hogy hazánkban a korkedvezményes nyugdíj-
rendszer „felülvizsgálata”, illetve a nyugdíjkorhatár kis 
lépésekben történő, de folyamatos emelése, nem más 
célt szolgál, minthogy a munkavállalókat mind hosszabb 
ideig tartsák „kényszerítsék” a munkában maradásra. A 
nyugdíjba-vonulással kapcsolatos kedvezmények, lehe-
tőségek a törvényalkotói szándék szerint beszűkülnek, 
a kedvezményezettek köre pedig egyre fogy. A boldog 
nyugdíjas évek, a jól megérdemelt pihenés, egyre távo-
labbi és távolabbi időpontra tolódik, sokunknak már-már 
az „elérhetetlen álom” kategóriájával vetekszik, pedig a 
nyugdíjkorhatár emelésének, illetve a kedvezmények 
megvonásának munkabiztonsági szempontból is vannak 
megfontolandó kérdései.
Manapság gyakran hallani, hogy az egyes ember egész-
ségi állapota általánosságban egyre javul, mind több 
betegség válik tökéletesen gyógyíthatóvá, a hozzáfér-
hető gyógyszerek összetevői, a gyógykezelések techni-
kái, lépésről lépésre korszerűsödnek, egyszersmind az 
ember „élettartama” mindezekáltal egyre csak tolódik 
hosszabbra és hosszabbra. Ez vitathatatlan. Ami viszont 
a munkahelyeket, illetve a munkavállalók egészségi ál-
lapotát illeti, ebben a kérdésben már jócskán megoszla-
nak a vélemények. Tekintsük példaként, mondjuk a köz-
lekedési iparágból merítve, a járművezetők munkakörét. 
Korábban a régi, elavult járművek vezetése több tekin-
tetben (elsősorban fizikailag) is meglehetősen „munkás” 
dolog volt. A korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehe-
tősége gyakran választott formája volt a munkavállaló 

egészségi állapotának megőrzésében, egész pontosan 
romlásának megállításában. A korabeli járműveknél a 
rugózás, felfüggesztés érzékenysége, működése, „ké-
nyelmetlensége” jócskán hagyna kívánnivalót egy mai 
utas, illetve kivált a járművezető számára egyaránt. Egy 
régi pesti vicc is emlékeztet a történelemből, jellemez-
ve az akkori viszonyokat, mely szerint a patikából távozó 
beteg után szól a patikus, hogy a gyógyszer, amit éppen 
kiváltott, az használat előtt felrázandó. Nem tesz semmit 
–válaszolt a beteg- busszal megyek tovább…

A vezetés technikájában is jelentős előrelépések történ-
tek. A szervokormány bizony nem kis fizikai erőkifejtés-
től kíméli meg a járművezetőt, az automataváltó hozta 
kényelemről nem is beszélve. 
Az, hogy munkavédelmi szempontból milyen kihatással bír 
egy kényelmesebb rugózás, korszerűbb kerékfelfüggesz-
tés úgy gondolom, nem szükséges túlságosan elemezni.
Köztudott, hogy az emberi váz- és izomrendszer megle-
hetősen rosszul viseli a testet érő vibrációs expozíciót, 
csakúgy, mint a szervezet érhálózata, vérkeringése is. 
Az orvostudomány ezen a téren sajnos csak mérsékelten 
hatékony, mert az emberi szervezetet ért tartós vibrációs 
igénybevétel esetén, az időközben kialakult biológiai tü-
netek, döntően visszafordíthatatlanok. A vibráció okozta 
káros egészségügyi elváltozások orvosi segítséggel kezel-
hetők ugyan, de hatékonyan gyógyítani nem lehet a pana-
szokat sajnos. A magas frekvenciájú rezgések elsősorban 
az izmok és a vérerek görcsös összehúzódását, a vérke-
ringés elégtelen működését eredményezhetik, más szóval 
érszűkületet okozhatnak, a kisebb frekvenciájú rezgések 
pedig az izületekre, csontokra, porcokra, a belső szervek-
re hatnak rendkívül károsan. Példaként álljon itt Moldova 
György: „A pénz szaga (riport a kamionsofőrökről)” című 
tényirodalmi regénye, amelyben az egyik megkérdezett ri-
portalany elbeszélése szerint, a korszerű kamionra (nem 
írom le a típusát) sajnos már csak egy „kiadós” gerincsérv 
után lehetett átkerülni, amelyet egy korábbi kamiontípus 
(nem írom le a típusát) évekig tartó vezetése után „kapha-
tott meg” a kamionsofőr. 

A jó és minőségi járművek 
(munkaeszközök) bizony ko-
moly kiadásokkal járnak a 
munkáltató részéről, viszont 
hosszú távon hozza majd a 
megtérülést, mert a tapasztalt 
járművezető, ha egészséges, 
tovább bír dolgozni és ez jó a 
cégnek (is)…
A klímatizált, zajvédett veze-
tőfülke, a jó kilátást biztosító 
panoráma szélvédő és a tola-
tást segítő radar, vagy esetleg 
egy tolatókamera beépítése, 
stb. lényegében a kényelmet 
és a biztonságot szolgálja... Na 
de… minden kényelem biztosí-
tása mellett bizony megjelen-

het néhány, eddig még ugyan nem, vagy csak alig, létező 
kockázat. Ráadásul ezek a veszélyek egymást ritkábban 
a kioltó, annál inkább az egymásra épülő (szuperponá-
lódó), az egymást erősítő, fokozó (potenciózó) hatással 
bírnak. 
Tekintsük először is a pszichés veszélyeket. A közúti köz-
lekedésből eredő kockázatok között az évek, évtizedek 
során a forgalom, növekvő ütemű, erősödésével együtt 
járó fokozottabb igénybevétel ütötte fel a fejét, sőt a köz-
lekedésben mindinkább elterjedt a türelmetlenség, a 

A korosodó munkaerő és annak a munkavégzés 
biztonságára (munkavédelemre) vonatkozó hatásai
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konfliktus és néha az ezekkel együtt járó tettlegesség, 
az erőszak is. Véleményem szerint hazánkban a buszve-
zetőé az egyik legvédtelenebb munkakör, mert a bajban 
a sofőr igazán csak magára számíthat, segítségére rit-
kán lépnek fel az utasok, a buszvezető kollégák szintén 
az utat róják nincsenek a közelben, úgyhogy nem tudnak 
közbelépni, ha szükséges. Mi ez, ha nem pszichés koc-
kázat? 
Ráadásul rendbontás nem csak az úton, hanem az utas-
térben is megtörténhet. Mit tegyen a buszvezető, ha ép-
pen megtámadja az utasok közül valaki? Hogyan tudja 
megvédeni magát? Tanuljon önvédelmet? Az ember fizi-
kai teljesítőképességének csúcsát úgy nagyjából a 20-35 
éves életkor körül éri el. Ebben az időszakban a biológiai 
funkciók is döntően „rendben” vannak. Idősebb korban 
rendszeres testmozgással, odafigyeléssel többé-kevés-
bé szinten lehet tartani a fizikai képességeket, de ne 
kergessünk illúziókat, a biológia nem téved, a leszállóág 
igenis létezik és ahogy az elnevezésében is megvan, a 
fizikai erő és ügyesség, nyilván az egyéntől függő mere-
dekséggel, de kérlelhetetlenül csökkenő tendenciát mu-
tat. 
Ha harc, hát legyen harc. Tudom, vannak nagyon remek 
konfliktus-tanácsadók akik a konfliktusok kezelésében 
„rendkívül hasznos” tanácsokat tudnak adni az ilyen 
helyzetekre, egyes munkakörök érintettjei részére rend-
szeresen folynak is képzések, főként akik utasokkal, 
ügyfelekkel személyesen foglalkoznak, csak hát a való 
élet az egy kicsit mindig más… Hogyan kezeljen konflik-
tust az a trolibusz vezetője, amikor a trolit kívülről úgy 
lökdösik a garázda személyek, hogy az majd’ felborul? 
Nos a magyar közlekedési morál nem az előzékenységé-
ről és nem az udvariasságáról ismert. A vezető idegrend-
szerére nézve szinte a teljes nap küzdelmes az indulás-
tól a buszgarázsba való visszaérkezésig. 
Nos és mi a helyzet a műszakos munkarenddel? Az éj-
szakázás, a többműszakos munkarend nem kétséges, 
felborítja a dolgozó bioritmusát, a kifáradás, a kimerülés 
hamarabb bekövetkezik, a munkabíró képesség pedig 
ebből adódóan évről évre csökken. Ha valahol, a közle-
kedésben bizony fokozott elvárás a figyelem koncentrá-
ciója, a kifogástalan érzékszervek, a reflexek. Fáradtan, 
kimerülten nagyobb a tévesztés esélye, amely akár vég-
zetes tévedéshez is vezethet. Az ember döntően nappali 
életet élő lakója a földnek, a kényszerből bekövetkező 
éjszakázáshoz az emberi szervezet próbál ugyan alkal-
mazkodni, de ez a folyamat nem megy könnyen. Nappal 
aludni voltaképpen felületes, kevésbé pihentető, többek 
között azért is, mert a környezeti zajok is erősebbek az 
éjszakai időszakhoz képest. A szokványos napirendtől 
való átállás, egyéntől függően, hosszabb-rövidebb időt 
vehet igénybe, de valljuk be, igazán nem lehet azt meg-
szokni. Összekeveredik az éjszaka a nappallal, a pihenés 
a munkával. A felborult bioritmus bizonyítottan a szív- és 
érrendszeri, a cukorbetegség, az emésztés, az anyag-
csere-problémák és a neurotikus megbetegedések elői-
dézője is lehet, az immunrendszert pedig egyértelműen 
gyengíti. 
A fizikai kockázatok között mindig is volt, de napjainkban 
intenzívebben van jelen a környezetben feldúsult külön-
böző gőzök és gázok belégzése. A kipufogó gázok és a 
füst szinte állandó velejárói a forgalmas csomópontok-

nak, útszakaszoknak. Az éppen vezetett busz motorja le-
het akár Euro-6-os környezetvédelmi kategóriájú is, de 
a közlekedésben résztvevő többi jármű összességében 
már messze több káros anyagot bocsáthat ki, amelyet 
szipákol utas is és a járművezető egyaránt. Azt most itt 
nem részletezzük, hogy a busz karbantartásakor, feltöl-
tésekor jelen lévő üzemanyagok tömény gőze, kipárolgá-
sa és a jármű tisztításakor fellépő egyéb vegyi expozíciók 
milyen élettani hatással bírnak.
Végezetül ne feledkezzünk meg a fertőző betegségek 
kockázatairól sem. Az utasok a menetdíjuk megváltásá-
val nyilván nem villantják föl orvosi igazolásaikat, de mi-
ért is tennék? Annak ellenére, hogy a kiragasztott „Uta-
zási feltételek” között szerepel az, hogy fertőző beteg 
nem utazhat a tömegközlekedési járművön, tudjuk, hogy 
sok más mellett ez az előírás (is) betarthatatlan. A rosz-
szul lévő utast is, de még a hajléktalant is a buszvezető 
kell, hogy „ellássa”. Van biológiai kockázat? Nem kevés…
Miért kell elemezzük ezeket a veszélyeket? Mert mind-
ezeket a hatásokat a dolgozó munkaképes korszakának 
végén már nehezebben visel el, az egészségügyi követ-
kezmények pedig egyre komolyabb kockázatot jelente-
nek és nemcsak a munkavállalóra, különösen idősebb 
korban. 
Példaként számos munkakört lehetne hozni még, ahol 
a munkakörülmények látszólag javultak, a nyugdíjba 
vonulás kedvezményeit eltörölni készülnek, vagy már el 
is eltörölték, de a megjelenő újabb expozíciókat szintén 
nem volna szabad figyelmen kívül hagyni azokban az 
esetekben sem. 
A klasszikus értelemben vett mozdonyvezetők akik anno 
a gőzmozdonyok letűnésével mentesültek ugyan a huza-
tos, fűtetlen vezetőállástól, ahol télen a kazán közelében 
elölről megizzadt, a háta, dereka pedig fázott a dolgo-
zónak. A klasszikus tűzteres, hosszú füstcsöves, szer-
kezeti kialakítású mozdonyok esetében a vasúti pálya 
megfigyelése csak a mozdony előtti száz méterrel távo-
labb eső vonalszakaszokra korlátozódhatott, a mozdony 
előtt közvetlenül történő események, illetve akadályok 
rejtve voltak a mozdonyvezető számára. A korszerű, vagy 
korszerűsített villamos- illetve dízel mozdonyok termé-
szetesen jól fűtöttek, mi több, légkondicionáltak, tisz-
ták, sőt szinte majdnem minden járművezérlési funkció 
számítógép-vezérelt. A géptérbe rohangálni javítgatni, 
bütykölgetni, feltölteni, mint a korábbi időszakban, ter-
mészetesen felesleges. Ha bármi meghibásodás lenne, 
annak elhárítása már speciális felkészültséget igényel, 
no meg a gépészeti- és vezérlőberendezések hozzáfér-
hetősége sem olyan már mint 30-40 évvel ezelőtt. Lát-
ványnak sem utolsó körülnézni egy korszerű mozdony 
belsejében, vezérállásán. 
Mindezekkel együtt a mozdonyvezető munkahelye pél-
dául már nem annyira védett akár egy baleset esetén. 
Ha a vasúti pályára kerül valami és az azzal való össze-
ütközés nyilvánvalóan elkerülhetetlennek látszik, akkor 
bizony szaladni kell a mozdony védettebb terébe, mond-
juk a géptérbe, hasra vetődni és kapaszkodni amibe csak 
lehet. Magam is láttam korábban jó néhány összegyű-
rődött „vezérállást”, ahova egyes esetekben még az el-
gázolt kamion rakománya is beborult a mozdonyvezetői 
fülkébe a baleset alkalmával. Túlélni egy ilyen katasztró-
fát kevés esélye van a közúti jármű- de még a mozdony 
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vezetőjének sem. Szóval veszélyhelyzetben fürgének kell 
lenni az egyszer biztos. A helyzetfelismerő képességnek 
és a reflexeknek kiemelt szerepük van ekkor, a kérdés 
csak az, hogy az idő múlásával mindezen képességek az 
ember idősödése során hogyan változnak.
Az emberi gázolás lelki traumáját feldolgozni sem egy-
formán tudja a munkavállaló a különböző életkori sza-
kaszaiban, de ez már ismételten pszichés kockázatok 
kategóriájába tartozik. 
Mi a helyzet az érzékszervekkel, az észlelés hatékonysá-
gával? A látás, a hallás minősége az ember idősödésével 
együttesen változik, vagyis döntően romlik, nem beszélve 
arról, hogy idősebb korban a reflexek is lassulnak vala-
milyen mértékben. Ismeretes, hogy egy-egy veszélyhely-
zetben éppen az érzékelésnek, a gyors beavatkozásnak 
köszönhetően lehetett elkerülni egy-egy munkabaleset, 
váratlan veszélyhelyzetet. 
Bizonyított, hogy idősebb korban az érzékelési idő, illet-
ve a reakció idő, nyilván egyéni adottságoktól függően, 
de hosszabbodik. Bármilyen beavatkozást a járművezető 
csak akkor tud tenni -pl. egy jármű megállítása érdeké-
ben-, ha az észlelésből cselekvés és intézkedés lesz. 
A távolság becslése szorosan összefügg a látás minősé-
gével, a szem érzékenységével, felbontóképességével. 
Nem mindegy például, hogy a vonat melyik vágányon lát-
szik és melyik vágányon áll. Volt már ebből katasztrófa? 
Nem kevés…
Ahol a feladat ellátásához az 
érzékszervek tökéletessége 
elengedhetetlen követelmény 
(forgalomirányító, diszpé-
cser, járművezető, stb…), ott 
vajon a jogalkotó és persze a 
munkáltató számol-e ezekkel 
a kockázatokkal is? Tudjuk, 
hogy gyakoribbak, de kellően 
gyakoriak-e idősebb korban a 
foglalkozás-egészségügyi vizs-
gálatok, illetve milyen protokoll 
szerint működnek azok? 
Miként megy végbe a munkát 
végző embernek, az idők fo-
lyamán megváltozott fizikai 
képességeivel való összehan-
golása, a munkahely adottsá-
gai és az ergonómiai előírások 
között? Gondolhatunk itt akár 
a teheremelés, a tehermoz-
gatás általános előírásaira, a 
súlynormákra, vagyis mekkora 
tömeget, milyen távolságra vihet egy idősebb munkavál-
laló.
Meg kell vizsgálni a kényszer-testhelyzetben végzett 
munkavégzés követelményeit is, az egyoldalú igénybevé-
tel veszélyeit, a statikus fizikai terhelés (gerinc, végtagok) 
visszér, lúdtalp, deréktáji- és hátfájdalmak kockázatait. A 
nyugdíjhoz közeledvén szinte minden munkakörben gya-
koribb munkaközi szünetekre és hosszabb pihenőidőre 
lenne szükség.
Figyelmet kell fordítani a szélsőséges időjárási körülmé-
nyeknek (szabadtéri munkavégzés) való kitettség mérté-
kére is. A hidegnek, illetve a melegnek minősülő mun-

kakörülmények fokozottabb igénybevételt jelentenek az 
emberi szervezet számára, ráadásul mindkét szélsőség 
a munkatevékenységtől vonja el a dolgozó figyelmét. A 
fiatal, vagy középkorú munkavállaló nyilván könnyebben 
alkalmazkodik a szervezetet érő terhelésekhez, de idő-
sebb korban bizony ez már nehezebben megy. A munka-
közi szünetek sűrítésével, az emberi szervezet hatékony 
regenerálódása elősegíthető, de idősebb korban inkább 
már kíméletes munkakörülmények lennének szüksége-
sek. Az orvosi vizsgálati protokoll, véleményem szerint, 
ki kell terjedjen (egészüljön) speciálisan az emberi szer-
vezet elhasználódásával kapcsolatos biológiai folyama-
tok kontrolljára is.
Jó lenne tudni, hogy a jogalkotói folyamatban a témát il-
letően mikor és milyen mértékben számítanak majd az 
érdekképviseletek véleményére, kezdeményezéseire. 
Fontos, hogy észrevételeink az erre alkalmas fórumokon 
meghallgatásra kerüljenek és kizárólag csak a szakmai- 
és nem pedig a politikai szempontok érvényesüljenek. A 
politikai szempontok ebben az esetben is csak a gazda-
sági előnyök-hátrányok megfogalmazását jelentik, de az 
EMBER NEM ÁRUCIKK. 
A korkedvezményes nyugdíjrendszer részben történő 
„eltörlése” illetve maga a nyugdíjkorhatár „vég nélkü-
li” emelése, a munkavégzés biztonságára (munkavéde-
lemre) vonatkozó hatásai vitán felül állnak, ezért ezeket 
szakmailag vizsgálni szükséges. 

A nyugdíjba vonulás tulajdonképpen annak elismerése, 
hogy a munkavállaló sok-sok évig helytállt a munkakö-
rében, a feladatát igyekezett maradéktalanul ellátni...
Mindezen okok és indokok miatt lehetővé kell tenni, ahol 
az ember fokozott igénybevételnek volt kitéve, ahol a 
szervezet (fizikai-pszichés) elhasználódása már jó ideje 
bizonyított, adjuk meg a lehetőséget, minél korábban, a 
jól megérdemelt pihenésre és az azzal együttjáró nyug-
díjas elfoglaltságra, hobbira amely az embert feltölti, re-
generálja és leginkább a lelkét gyógyítja.

Szöveg: Somlai Szilárd
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Év Mérnöke és Év Technikusa díjak átadása

A február utolsó hétvégéjén került megrendezésre a Mérnökök és Technikusok Szabad 
Szakszervezetének (MTSZSZ) 27. születésnapjához kapcsolódó rendezvénye.

Az MTSZSZ 2000-ben alapította az Év Mérnöke, az 
Év Technikusa, valamint az MTSZSZ-ért díjakat, amit 

azóta minden évben itt, ezen a rendezvényen ad át 
Buzásné Putz Erzsébet a szakszervezet elnöke.

Idén Év Mérnöke díjat kapott KÁLMÁN 
LÁSZLÓ a MÁV Zrt. dolgozója, a Buda-
pesti és Gazdaságtudományi Egyetem 
Közlekedésmérnöki Karán végzett köz-
lekedési szakmérnök.
A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágának for-
galmi területén több kiemelt projektben 
vett részt, mint Győr állomás átépítésé-
nek tervezésében, a munkálatok bein-
dításában.
Abony és csatlakozó vonalrészek átépí-
tésében, Cegléd állomás átépítésében 
a forgalmi szempontok kidolgozásában 
és számos kisebb projekt elindításában 
kapott szerepet.
Jelenleg a MÁV Zrt. Beruházás Lebo-
nyolítási Igazgatóság műszaki szakér-
tőjeként dolgozik.
A szakszervezetben is aktív szerepet 
tölt be, szakmai anyagok elkészítésé-
ben, előadások megtartásában és ér-
dekvédelmi területen is.



Gúla 2017/1-2.      17

2017-ben ÉV Technikusa díjban része-
sült RÁCZ TAMÁS és NYITRAI GÁBOR a 
Robert Bosch Power Tool Kft. dolgozói

Rácz Tamás a Bosch-nál üzemviteli 
csoportvezetőként dolgozik, feladatai 
közé tartozik a cég által vásárolni kívánt 
termelési gépek külföldi elő- és gépát-
vétele, a kezelő felületek magyarítása, 
a gépek átépítése, kialakítása, fejlesz-
tése, ütemezett havi és éves karbantar-
tása.
Gépmeghibásodások javítása, terme-
lés támogatása, a folyamatos üzemvitel 
biztosítása és az üzemvitel csoport ve-
zetése.
Az MTSZSZ 2014. őszén alakult meg a 
Bosch-nál, a dolgozók őt választották 
ügyvivőjüknek és eredményesen képvi-
seli őket a helyi szintű érdekegyeztető 
tárgyalásokon.
Ez idő alatt közel 400 dolgozót léptetett 
be a szakszervezetbe.

Nyitrai Gábor karbantartási csoportve-
zetőként dolgozik a gyárban, karbantar-
tási technikus, korábban volt sorvezető, 
gépbeállító, üzemviteli technikus.
Jó kommunikációs képességének kö-
szönhetően Tamással együtt sikerült 
megnyerniük a dolgozók bizalmát és 
2014. óta sikerrel végzik az érdekvédel-
mi tevékenységet a gyárban.
A Mérnökök és Technikusok Szakszer-
vezete rendezvényén számos vállalat 
vezetése is képviseltette magát, a kor-
rekt és a további kiszámítható együtt-
működés jegyében.
Az MTSZSZ lendületes, folyamatos szer-
vezetépítési munkáját egy magasabb 
dimenzióba emeli az, hogy munkaadói 
szövetségekkel, civil szervezetekkel is 
erősíti érdekvédelmi pozícióját, kiemelt 
marketing tevékenységet folytat és bi-
zalmat épít a munkaadó és a munkavál-
lalók között.



MÁV-csoport 
Átlagosan 13 százalékkal, jövőre átlagosan 12 százalék-
kal, 2019-ben legalább 5 százalékkal növekszik a nem 
vezető beosztású munkakörben dolgozó vasutasok bére. 
10% alanyi jogú fizetésemelésben minden olyan dolgo-
zót részesíteni kell, akiknek a minimálbérre és a ga-
rantált bérminimumra való ráállás mértéke a 10%-ot 
nem érte el.

A 10-12 MMK kategóriákban (az egyes vállalatoknál eb-
ben vannak kisebb eltérések) a bértorlódások elkerülése 
végett a 10% túl további 4% emelés kerül végrehajtásra. 
Azoknak a vasutasoknak, akiknek a tavalyi év decembe-
réhez képest a bére 2017 januárra elérte vagy megha-
ladta a 10%-os emelést a garantált bérminimumra való 
ráállással, azoknál nem történik további béremelés, ha 
ez kevesebb volt mint 10% (egyes munkaköröknél 14%) 
akkor a különbözetet visszamenőlegesen megkapja. 
A nyugdíjpénztári hozzájárulás évenként tovább 0,5 
%-kal fog emelkedni. (2017. évben 3 %-ra; 2018. évben 
3,5%-ra emelkedik)

RailCargo Hungaria Zrt-nél

Több héten át tartó tárgyalások után létrejött a bérme-
gállapodás a RailCargo Hungaria Zrt-nél, amely szá-
mos elemet tartalmaz. A teljes bértábla módosításra 

kerül a szolgálati idő figyelembevételével. A pályakez-
dő diplomások minimális személyi alapbére 250.000 
forint lesz havonta. A mozdonyvezetői munkakörben a 
jelenlegi bértábla két új sávval bővül. Azok, akik 6-17 
munkaköri kategóriába tartoznak, az elmúlt decem-
ber 16-áig, restrukturálási bónuszban, azaz egyszeri 
50.000 Ft jutatásban részesültek, januártól 0,5% -kal 
emelkedik az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészí-

tés mértéke, amely így már 2% lesz. 
Törzsgárda rendszer kerül beveze-
tésre, amely során egyszeri jubileu-
mi jutalmat kapnak azok akik elérik 
a 20,25,30,35,40,45 szolgálati évet. 
A VBKJ keretösszeg változatlanul 
450.000 Ft lesz, a mobilitási prog-
ramkeretében a lakásbérleti hozzá-
járulás 100.000 Ft-ra emelkedik. A 
következő évben valamennyi munka-
vállaló egy havi munkaidőkeretben 
lesz foglalkoztatva.

Bosch 
A miskolci Bosch vállalat kötelezett-
séget vállalt arra, hogy a PC 1-5 kö-
zötti kategóriákban dolgozók bérét 

5,6 % - 10 %-kal emeli meg, ha a dolgozó munkaviszonya 
2016. január 01. után kezdődött, és 11,9% - 6,35%-kal, ha 
2015. december 31. előtt kezdődött. A PC 6-8 kategóri-
ákban dolgozók bérét 4,7 %- 9,8 %-kal fejleszti. A bérsáv 
minimumok egységesen bruttó 63 forinttal emelkednek. 
A bérfejlesztésben nem részesülnek azon munkaválla-
lók, akik az elmúlt évben igazolatlan hiányzással bírnak 
vagy írásbeli figyelmeztetést kaptak, ezen dolgozók csak 
a kötelező minimálbér emelésben részesülnek, illetve a 
sávba való fölzárkóztatás mértékében.

Papst Hungary Kft.-nél 
A Vecsésen működő Papst Hungary vállalatnál is megkö-
tötte szakszervezetünk az idei évre vonatkozó bérmegál-

lapodást. Január 1-től a direkt mun-
katársak (gyártósori összeszerelők) 
5% alapbérfejlesztésben részesülnek. 
Április 1-től tovább emelkednek a már 
megemelt bérek, a direkt munkatársak 
esetében 7%-al, így 2016. decemberi 
bérekhez képest 12,5 % a növekedést 
jelent. Az indirekt és unproduktív állo-
mányú munkatársak esetében a bérfej-
lesztés mértéke januártól 4%, még áp-
rilistól Ők is további fizetésemelésben 
részesülnek, amelynek átlag mértéke 
6%, de minimum 3,5%.  Egyes mun-
kakörökben (pl. mérnök, technikus) az 
eddigi mozgó bér alapbéresítésre kerül 
és a maximálisan 6% béremelésükhöz 
céleléréshez kötött. 

Szakszervezetünk három éven át tartó tárgyalási folya-
mat végén a kollektív szerződést is megkötötte.
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Magna Car Top Systems
A direkt munkavállalók (varró, gépkezelő, MEO, kézi-
munkás) átlagos 11%-os béremelést kapnak 2017. ja-
nuár 1-től visszamenőlegesen. A varrók – végzettségtől 
függetlenül – megkapják a garantált bérminimumot, 
azaz 161.250,- Ft-ot. 
A ledolgozott évek alapján további órabéremelés jár (5 
- 10 ledolgozott év után +3 Ft/óra; 10-15 ledol-
gozott év után +5 Ft/óra; 15 év felett ledolgozott év 
után +10 Ft/óra) Az indirekt dolgozók átlagos 5%-os 
béremelésben részesülnek. Emellett a béren kívüli jut-
tatásként adható pénzjuttatást, az éves 100.000 forintot 
negyedéves bontásban kapják. Ez a két elem 7,5%-os jö-
vedelemnövekedést jelent.
A munkába járás gépkocsi költségtérítését a törvényi 
lehetőséget figyelembe véve a munkáltató 15,- Ft/km-
re módosítja. A Nógrád Volán helyközi bérleteinek árát 
100%-ban kifizeti a vállalat április 1-től. A béremelést a 
kölcsönzött munkavállalók is megkapják.

JABIL CIRCUIT - nál
2017. január 1. napi munkavállalói létszámra vetítve, 
2017. január 1. napi hatállyal a teljes besorolási bértö-
megre számított, átlagosan 3 %-os alapbér emelés va-
lósul meg. Az átlagosan 3 %-os alapbéremelésen belül 
az indirekt munkavállalói állományra irányadó átlagos 
emelés mértéke: 3 %, a direkt munkavállalói állomány-
ra irányadó átlagos alapbéremelés mértéke: 3 %, amely 
egyénenként 0-10% között osztható fel. 

A jogszabályban előírt minimálbér és garantált bérmi-
nimum szerinti bérfejlesztéssel, valamint az indokolt 
bérkorrekciókkal együtt az indirekt munkavállalók a tel-
jesítményalapú 3%-on túl, további átlagos 2 %-os bérfej-
lesztésben, a direkt munkavállalók pedig átlagos 7,5%-
os bérfejlesztésben részesülnek. A megállapodás teljes 
szövege a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

Mercedes gyár
Az öt éve Kecskeméten működő gyárban, ahol az MT-
SZSZ másfél éve végzi érdekvédelmi tevékenységét, 
most sikerült először írásos megállapodást kötni, amely 
jelentős, mintegy 20%-os jövedelem növekedést ered-
ményez két év alatt a munkavállalóknak.

A korábbi években csupán 4-6%-os emelések voltak. 
Az MTSZSZ kidolgozott stratégiával és szakmai számí-
tásokkal alátámasztott állásponttal képviselte a dolgo-
zók érdekeit. Ennek eredményeként az MTSZSZ két évre 
szóló, kiszámítható bérfelzárkóztató megállapodást írt 
alá, amely több elemből áll a Mercedes gyár vezetőivel. 
Összességében a gyártósori munkavállalók bére 2017-
ben 12%-al(200 ezer forintnál kevesebb nem lehet), míg 
2018-ban további 7 %-al emelkedik, az emelt alapbért 
tovább növelik a bérpótlékok.
Emellett jelentősen emelkedik valamennyi juttatásuk, 
mint pl. a jelenléti bónusz 2,5%-al, célprémium (30-20 
ezer Ft), cafeteria (10-10 ezer Ft). Mindezt figyelembe 
véve a jövedelemnövekedés átlagosan 20% -ot is eléri.
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A munka és a családi élet összeegyeztethetősége, az 
erre irányuló jogi eszközök megválasztása örök téma, 
mely által előtérbe kerülnek a munkajog szociális 
aspektusai. A családalapítás, valamint a gyermekválla-
lás számos kihívás elé állítja a munkavállalókat, ugyan-
is a gyermekek gondozása, nevelése jelentős időt vesz 
el a szülők életéből. Erre való tekintettel a jogalkotó 
pótszabadságot biztosít, az alábbi szabályok szerint.

A hatályos munka törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) a 
gyermekvállaláshoz kapcsolódóan két jogcímen biztosít 
pótszabadságot a munkavállalóknak, egyrészt a gyer-
mek születésére tekintettel, másrészt a gyermek élet-
kora alapján. A pótszabadságok körében a munkavállaló 
gyermekének a családok támogatására vonatkozó sz-
abályok szerinti, saját háztartásban nevelt vagy gondo-
zott gyermek minősül [Mt. 294. § (1) bek. c)]. Mindebből 
következik, hogy a pótszabadság kiterjed arra a gyerme-
kre, aki egy háztartásban él a szülővel, de nem vér szer-
inti leszármazó; míg nem jár azon esetben, amikor a vér 
szerinti szülő nem él együtt gyermekével.
Az Mt. 118. § (4) bekezdése értelmében az apának gyer-
meke születése öt, ikergyermekek születése esetén hét 
munkanap pótszabadság jár. Ezeket a napokat az apa 
kérésének megfelelő időpontban, de legkésőbb a gyer-
mek(ek) születését követő második hónap végéig kell 
kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva 
születik vagy meghal.
A gyermek(ek) életkorára vonatkozóan a törvény előírja, 
hogy a pótszabadság először a gyermek születésének 
évében, utoljára pedig a gyermek 16. életévének 
betöltése évében illeti meg a szülőket, a gyermekek 
számától függően. Míg egy gyermek után két munkanap, 
addig kettőnél több gyermek után már hét munkanap 
pótszabadságot biztosít a jogalkotó [Mt. 118. § (1) bek.]. 

Ezen túlmenően, fogyatékos gyermek esetén a pótsz-
abadság mértéke gyermekenként további két munk-
anappal nő [Mt. 118. § (2) bek.]. A pótszabadság mind-
két szülőt önállóan illeti meg, azaz nem kell egymás 
között felosztaniuk a napokat.
A gyermek születése esetén az apát megillető pótsz-
abadság kiadása kapcsán felmerülő költségek 
megtérítéséről szóló 350/2014. (XII.29.) Kormányren-
delet kimondja, hogy amennyiben az apa a pótsz-
abadságra jogosító időtartamon belül munkahely-
et változtat, az új munkáltatójánál akkor jogosult a 
pótszabadság igénybevételére, ha igazolja, hogy az 
előző munkáltatónál a pótszabadságot részben vagy 
egészben még nem vette igénybe. Erről - és részleg-
es igénybevétel esetén a már kivett napok számáról 
- az előző munkáltató a munkavállaló kérésére három 
munkanapon belül köteles igazolást kiadni [350/2014. 
(XII.29.) Kormányrendelet 1. § (6) bek.]. Mindebből 
következik, hogy ezt a pótszabadságot nem kell fi-
gyelembe venni a szabadság időarányos mértékének 
megállapításánál, így a munkaviszony megszűnésekor 
megváltani sem szükséges, mivel a következő munk-
aviszonyban is kiveheti azt az apa (figyelembe véve a 
fent említett, gyermek születésétől számított 2 hóna-
pos határidőt).
Egyebekben, a pótszabadságok kiadása kapcsán is 
érvényesül az a szabály, mely szerint a munkavál-
lalónak a szabadságra vonatkozó igényét legalább ti-
zenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelen-
tenie [Mt. 122. § (2) bek.]. Érdemes megjegyezni, hogy 
az Mt. pótszabadságra vonatkozó rendelkezéseitől 
kollektív szerződésben el lehet térni, de csakis a 
munkavállaló javára, azaz kollektív megállapodás út-
ján a munkáltató a törvényben megállapított napokhoz 
képest többletet biztosíthat a munkavállalók részére.
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A munkavállalót 20 perc szünet illeti meg, ha a napi 
munkaidő a hat órát meghaladja. Kell-e ezt külön 
szerepeltetni a munkaidő-nyilvántartásban, vagy egy 
nyolc órás munkanapon elegendő annyit feljegyezni, 
hogy a munkavállaló 8 óra 20 percet töltött a munka-
helyen? – írja az ado.hu.
A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató úgy kö-
teles nyilvántartani (egyebek mellett) a rendes és a 
rendkívüli munkaidő tartamát, hogy abból napraké-
szen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes 
és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő 
és befejező időpontjának is. A munkaközi szünet – a 
készenléti jellegű munkakört kivéve – nem munkaidő. 
Mivel a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek, 
azaz a munkaidő megszakításával kell kiadni, a rendes 
munkaidő kezdetét és végét rögzítő munkaidő-nyil-
vántartásból megállapíthatónak kell lennie, hogy az 
adott napon a munkavállaló mikor és milyen tartamú 
munkaközi szünetben részesült. Például, ha az adott 
napon 20 perc munkaközi szünetre jogosult a nyolc 
órára beosztott munkavállaló, úgy a munkaidő-nyil-
vántartásban is ennek megfelelően kell szerepelnie a 
rendes munkaidő kezdetének és végének, azaz a két 
megjelölt időpont között legalább 8 óra 20 percnek kell 
lennie, illetve legyen megállapítható, hogy mikor volt a 
20 perces megszakítás. A törvényi szerinti munkaközi 
szünetnél hosszabb pihenőidőt csak a felek megálla-
podásával lehet alkalmazni. Ezért, ha az előbbi példá-
nál maradva 30 perces szünetet kapna a munkavállaló, 
akkor ennek jogszerűségét alá kell támasztani a felek 
közötti megállapodással (pl. maga a munkaszerződés 
tartalmazza a munkaközi szünet mértékét).
A törvény azt is előírja, hogy a munkaközi szünetet 
legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést kö-
vetően kell kiadni. A munkaközi szünetet a munkáltató 
jogosult több részletben is kiadni. Ebben az esetben 
előbbi szabálytól eltérhet, de a legalább három, legfel-
jebb hat óra munkavégzést követően kiadott részlet-
nek legalább húsz perc tartamúnak kell lennie. 
A munkaügyi ellenőrzés a munka- és pihenőidőre vo-
natkozó valamennyi, munkaviszonyra vonatkozó sza-
bályban előírt rendelkezés megtartására kiterjed. Eb-
ből eredően a munkaügyi hatóság azt is ellenőrizheti, 
hogy a munkaközi szünetet az idézett szabályoknak 
megfelelő ütemezésben adta-e ki a munkáltató. Ez 
azonban megítélésem szerint nem csak a munka-
idő-nyilvántartással igazolható, hanem más bizonyítá-
si eszköz is szóba jöhet, így például a szünetrendről 
szóló munkáltatói utasítás, szabályzat, vagy a munka-
vállalók tanúvallomásával igazolható munkahelyi gya-
korlat is.
A munkaközi szünet nyilvántartása egyszerűsíthe-
tő azzal, ha a munkáltató az írásban közölt munka-
idő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a 
változás naprakész feltüntetésével vezeti a munka-
idő-nyilvántartást. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató a 
beosztást (a tervezett adatokat) tekinti egyben a nyil-

vántartásnak is, azzal, hogy ha abban változás van, azt 
nyomban átvezetik rajta. Ha viszont nincs változás, 
és a tervezett beosztás valósul meg, akkor nem kell 
külön egyebet regisztrálni. Például, a munkáltatónál 
minden héten azonos beosztás érvényesül: hétfőtől 
csütörtökig a munkavállalók 8 órától 17 óráig dolgoz-
nak, 30 perces szünettel, amelyet 12 és 12.30 között 
vehetnek igénybe, majd pénteken 8-tól 14 óráig dol-
goznak, szünet nélkül. Ilyen esetben elegendő egy-
szer közzétenni a munkaidő-beosztást (amely tehát 
minden héten azonos), ám ha abban változás van (pl. 
rendkívüli munkaidő, igazolt vagy igazolatlan távollét), 
akkor azt haladéktalanul fel kell tűntetni. Az így veze-
tett nyilvántartást a hónap végén a felek jóváhagyólag 
aláírják. Ezzel nem kell minden egyes napon újra és 
újra megadni az egyébként ismétlődő kezdő és befeje-
ző időpontokat, szüneteket.
Jellegét tekintve a munkaidő-nyilvántartás nem a 
munkáltató, vagy a munkavállaló jognyilatkozata, ha-
nem – ahogy az elnevezés is mutatja – csak bizonyos 
tények, adatok nyilvántartása. Ezért az (a fentiek sze-
rinti, a beosztáson alapuló vezetésen túli esetekben) 
nem követeli meg a felek aláírását. A felek általános 
együttműködési kötelezettségéből eredően azonban 
mindenképpen tájékoztatni kell a munkavállalót, hogy 
a munkaidővel kapcsolatos adatokat a munkáltató mi-
lyen formában tartja nyilván, és – a jövőbeli viták elke-
rülése érdekében – érdemes rendszeres ellenőrzési, 
betekintési lehetőséget biztosítani részére a nyilván-
tartott adatokba. Az adatok ellenőrzését, elfogadását 
a munkavállaló aláírásával igazolhatja, ez azonban a 
munkaidő-nyilvántartásnak nem érvényességi kellé-
ke. Ennek a munkaközi szünet nyilvántartása vonat-
kozásában is van jelentősége, hiszen egyaránt bér 
vonzata lehet, ha a szünetről hamarabb hívják vissza a 
munkavállalót, vagy ha ő maga önkényesen „meghosz-
szabbítja” az ebédidejét, és emiatt késik a munkából. 

Forrás: ado.hu
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Munka törvénykönyve
hogyan kell nyilvántartani a munkaközi szünetet? 



Vidróczki Csárda
 
Budapesten a Keleti pályaudvar közelében a Garay ut-
cában található Vidróczki Csárda, az alacarte (étlapról 
történő) rendelés árából 10% kedvezményt biztosít. 
Az étterem minden nap 11:30 - 21:30 órák között tart 
nyitva. 
Elérhetőségek: 70 / 904 2042; 
www.vidroczkicsarda.hu/

Tóth Autóház Kft-nél
 
Budapesten a XIX. kerületben található Tóth Autóház 
Kft az általa forgalmazott termékek és szolgáltatá-
sok listaárából 10% kedvezményt biztosít Személy-
gépjárművek és tartozékaik értékesítése, teljeskörű 
ügyintézéssel munkanapokon 08.00-17.00 órák között, 
szombaton 09.00-13:00 órák között várják tagjainkat.
Elérhetőségek: Budapest, XIX kerület Üllői út 194. 
www.opel-toth.hu;  + 36 1 347 5030 

A Győrben található Rábakész Kft. 
 
- Hotel Konferencia az általa nyújtott szolgáltatások 
árából 10% kedvezményt biztosít az MTSZSZ tagjai-
nak A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy 
az igénylő az MTSZSZ tagságát a tagkártyájával iga-
zolja. Győr egyik legimpozánsabb szállodája, a HOTEL 
KONFERENCIA a négy folyó városának szívében - a 
gyönyörű Káptalandombon, a Székesegyház és a Püs-

pökvár szomszédságában - a város egyik legszebb te-
rén emelkedik ki az őt körülölelő évszázados épületek 
közül.
A hotel elérhetősége: Győr, Apor Vilmos püspök tere 3. 
Telefon: (+36) 96/511-450 
e-mail: info@hotelkonferencia.hu
http://www.hotelkonferencia.hu

Kedvezmény a Vörös Postakocsiban -
Tradicionális magyar konyha 
a Kálvin tér közelében
 
Budapesten a IX. kerületben a Ráday utcában talál-
ható Vörös Postakocsi étterem az általa nyújtott szol-
gáltatások árából 10% kedvezményt biztosít (kivéve a 
menü és az akciós kínálat) A Vörös Postakocsi étterem 
a hagyományos magyar konyha ételeiből kínál nagyon 
széles választékot az idelátogatóknak a budapesti bel-
város szívében. Az étterem minden nap 11:00 - 24:00 
között várja vendégeit. 
Elérhetőségek: http://www.vorospk.hu; 
www.facebook.com/vorospostakocsi; info@vorospk.co 
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A másfél évvel ezelőtt megkezdett szakmai program-
sorozatunk 2017. évi első állomása a budapesti Cine-
ma City IMAX mozijába és annak géptermeibe vezetett, 
ahol megismerkedhettünk a filmek világával, valamint 
a vetítések kulisszatitkaival. 

Kilenc évvel ezelőtt a Kerepesi úton nyílt moziban 3888 
szék található a 23 teremben, amelyből 5 VIP, 1 IMAX és 
17 multiplex. A VIP termek 40 ülőhelyesek, ahol szüle-
tésnapozásra vagy hazánkban tartózko-
dó sztárok számára exkluzív filmvetíté-
sekre kerülhet sor. A mozit évente 1.5 
millió ember látogatja meg. A bemuta-
tásra kerülő filmek listája hetente válto-
zik, amelyet a premier előadásokon túl, 
kizárólag a filmek szombati nézettségi 
adatai határoznak meg. A vetítésekhez 
kapcsolódik a teljes osztás szakkifeje-
zés, amely azt takarja, hogy a mozi egy 
vagy több termében egész nap nyitástól 
zárásig ugyanazt a filmet vetítik.
Pár évvel ezelőtt a filmek még teker-
csen kerültek a mozikba, amelyek le-
játszáshoz egy vagy  két gépészre volt 
szükség, ma már számítógép vezérli a 
filmek indítását és a 23 termet egyetlen 
ember felügyeli.  
A filmek korhatár besorolását Magyarországon egy bi-
zottság végzi, amelynek munkájában pszichológusok 
és gyermekvédelmi szakemberek találhatóak. A filmek 
előtt látható előzetesek korhatár besorolása nem lehet 
magasabb, mint a vetítésre kerülő film, az viszont le-
hetséges, hogy egy filmet alacsonyabb korhatár beso-
rolással reklámoznak előzetesként, mint ahogy később 
bemutatják. 
Hasznos lehet tudni, hogyha a filmre egyetlen néző sem 
vált jegyet, akkor is elkezdik vetíteni, és csak húsz perc 
elteltével állítják le a vetítést, ha addig nem érkezik 
néző. A mozi közönségére jellemző, hogy nem előre tu-
datosan választ filmet, hanem „beesik” a moziba és a 
következő humoros szinkronizált filmre vált jegyet.

„Az IMAX teremben a vetítés alatt három dimenziós lát-
ványban részesül a közönség, a vászon teljesen betölti 
a nézőteret, amelynek magassága 18 méter, szélessége 
pedig 24 méter és kb. 400 kg.

Az IMAX 3D technológia esetében 2 külön projektorról 
vetítik a filmet, ezért ténylegesen két filmet lát „egymá-
son” a néző, ami sokkal hatásosabb 3D látványt ered-
ményez.

Az IMAX rendszer naponta önmagától elvégzi a szüksé-
ges hangkalibrálást, melyet a kép esetében is teljesen 
önállóan, emberi irányítás nélkül végez.”

A programon sok filmbarát és mozirajongó MTSZSZ tag 
vett részt, ezért az eredetileg meghirdetett egy alkalom 
mellé, még egyet megszerveztünk, de így is többen le-
maradtak, számukra később még biztosítunk lehetősé-
get a filmvilág kulisszatitkainak megtekintésére. 

Novodonszki András (szöveg és fotó)

Szakmai programsorozat 
Márciusban az IMAX moziba látogattunk

Kedvezmények a Vidróczki csárdában 
a Keleti pályaudvar közelében

VIDÉKI ÍZEK A BELVÁROS FORGATAGÁBAN!
FINOM ÉTELEK, BŐSÉGES ADAGOK

KEDVEZŐ ÁRAK
Szakszervezetünk tagjainak az alacarte (étlapról történő) rendelés árából 

10% kedvezményt biztosít az étterem.
Az igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az MTSZSZ tagságát 

a tagkártyájával igazolja.

www.facebook.com/vidroczkicsarda     -    www.fecabook.com/mtszsz



*A feltüntetett modell Opel Astra Sedan 1.6 l-es benzines, Enjoy felszereltségű. A képen látható autó illusztráció. 
Kombinált használat esetén az 1.6 l benzines Opel Astra átlag fogyasztása: 6,6–7,1 l/100 km, CO2 -kibocsátása: 154–167 g/km változattól 
és forgalmi viszonyoktól függően. 

Egyedi ajánlatainkat kérje az alábbi telefonszámon. 

Opel Toth
1191 Budapest, Üllői út 194.
Telefon: +36 70 / 4500 421
www.opel-toth.hu

OPEL ASTRA J ENJOY

SEDAN

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete

Hivatalos szerződött partnere

az Opel Toth
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