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Tisztelt Olvasó!
Magazinunkban rendszeresen hírt adunk az MTSZSZ-ben
történő eseményekről, az elért eredményeinkről.
A nyári szabadságolások ellenére kollégáink aktívan töltötték ezt az időszakot is.
Az informatikai rendszerek gyors fejlődése, a külső kihívások és elvárások megkövetelik, hogy lépést tartsunk az
igényekkel. A médiában, sajtóban való megjelenés egyre
nagyobb jelentőséggel bír, ezért az információ igényes
közzététele, annak megítélése napjainkban fontos elemmé vált.
Az áprilisi kongresszust követően több nagyszabású terv
megvalósítását indítottuk el. Így dolgozunk a honlapunk
megújításán, amelynek informatikai hátterét teljesen átdolgoztuk, külsőleg új dizájnt kap, remélhetőleg tagjaink
tetszésére.
A megújult honlap még szeptember hónapban elérhető lesz. A Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének
megítélése, munkájának szélesebb körben történő megismerése érdekében a szakszervezetünk tevékenységét
bemutató filmet készítünk, amely elérhető lesz mind a
honlapunkon, mind a youtube csatornán.
Érdekvédelmi tevékenységünk során jártunk a JABIL-ban
Tiszaújvárosban, ahol ÜT és MVB választás volt, eredménytelenül. Találkoztunk a jelöltjeinkkel, megbeszéltük
a további terveket, majd megbeszélést folytattunk a cég
vezetésével.
Találkoztunk a Pedagógus Tagozatunk képviselőivel, akiket minden évben köszöntünk a Pedagógus nap alkalmából. A találkozón értékeltük az oktatás területén történt
változásokat, összegeztük a szakmai tapasztalatokat.
Tárgyalást folytattunk a Kühne+Nagel Kft-nél a nyári nagy
melegben történő munkavégzés feltételeiről, a munkaruházat problémáiról.
A Mercedes gyárban folytatódtak a megbeszélések a
munkahely megtartó, közérzetjavító intézkedésekről, a
munkaerőhiány megoldásáról.
A BKK Zrt-nél szervezet átalakítás történt, létre jött a
BKÜ, így az ott lévő tagjaink egy része átkerült az új szervezeti egységbe.
A munkaerőhiány szinte minden vállalatnál problémát
okoz, ezért az MTSZSZ tovább építi kapcsolatait a megoldás érdekében. Olyan szervezetekkel vesszük fel a
kapcsolatot, amelyek közvetlenül foglalkoznak a fiatalok
munkába állításával, az aktív dolgozók álláskeresésével
és a nyugdíjasok munkába történő visszaállításával.

Az MTSZSZ jelenleg 13 kollektív szerződés aláírója, de
újabb vállalatoknál kezdtük meg a KSZ tárgyalásokat a
rendezett munkaügyi kapcsolatok erősítése és a munkavállalók biztonságos foglalkoztatása érdekében.
A munkavállalók körében egyre nagyobb az igény szakszervezet megalakítására, így rendszeresen keresik az MTSZSZ-t a csatlakozásuk érdekében. A munkaerőhiány miatti
túlzott leterheltség, a túlórák magas száma, az ad hoc utasításoknak való megfelelés miatt segítséget kérnek a munka
világában, a munkajogban történő eligazodásukhoz.
Ennek köszönhetően ismét újabb területeken alakulnak
meg tagszervezeteink.
Ez megnövekedett feladatokat is eredményez számunkra,
a velük való kapcsolattartás, a tárgyalásokban való közreműködés, a jogi feltételek kialakítása és a szakszervezet
elfogadtatása, mind komoly erőfeszítéseket követel.
Igyekszünk helyi kollégákat felkészíteni ezen feladatokra, így szeptembertől már a Bosch tagszervezetünknél is
„ún.” főállású tisztségviselőnk tölti be ezt a feladatot.
Eredményes hónapokat tudhatunk magunk mögött.
A további közös együttműködésben bízva folytatjuk az év
utolsó hónapjaiban az érdekvédelmi munkánkat.
Budapest, 2017. szeptember
				

Buzásné Putz Erzsébet
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Bemutatkozik
Rácz Tamás

az MTSZSZ vezető ügyvivője a miskolci Bosch gyárban
2017. évben az Év Technikusa
14 éve, 2003 szeptemberében kezdett dolgozni a Robert Bosch Power
Tool Kft. miskolci gyáregységében. Elsősorban sorvezetőként, majd
gépbeállító, később karbantartási csoportvezető pozíciót látott el. Feladatai közé tartozott a cég által vásárolni kívánt termelési gépek külföldi elő- és gépátvétele, a kezelő felületek magyarítása, a gépek átépítése, kialakítása, fejlesztése, ütemezett havi és éves karbantartása.

Hogyan kerültél kapcsolatba az MTSZSZ-szel?
Feleségem, mint MTSZSZ tag egy rendezvényre elvitt, ahol
megtetszett az előadás a szakszervezet tevékenységeiről, illetve az elért eredményeiről, ekkor felajánlottam a segítségemet a szakszervezetnek, hogy a Bosch gyárban is megalakulhasson az MTSZSZ alapszervezete.
Milyen munkákat végeztél eddig a szakszervezetben?
Főbb tevékenységem a tagok toborzása és kapcsolattartás a
szakszervezettel, de az idei évre vonatkozó bértárgyalásokban is közreműködtem.
Melyek a következő időszak legfontosabb feladatai?
Jelenlegi célunk, a 2018-as üzemi tanács választáson minél
jobb MTSZSZ szereplést kivívni, fontos, hogy a bizottságban
minél több tagunk legyen.
A 2017. évi bértárgyalások nagyon jól alakultak, sikerült céljainkat elérni. Jelenleg a cég vezetőségével nagyon jó kapcsolatot tartunk, az MTSZSZ elveivel összhangban a munkáltatót partnernek tekintjük, de a dolgozók érdeke az első.
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2017. szeptember 1-től főállású képviselőként dolgozol,
milyen célokat tűzöl ki magad elé?
Kiemelten fontos a közvetlen kapcsolattartás a tagokkal, az
üzemi tanáccsal korrekt együttműködés fenntartása, illetve
a legtöbb MTSZSZ tag problémájára megoldást találni.
Mivel fiatal szakszervezetek vagyunk a Bosch cégnél folyamatosan bővülő taglétszámunknak köszönhetően egyre
több mindent érhetünk el közös erővel.
Mi a hobbid?
Elsősorban a család. Kedvenc időtöltésem az autók és motorok szerelése.
Hogyan tudnak elérni a tagok?
A gyárban található faliújságon kihelyeztem az elérhetőségeimet.
Telefonszám: 06/20 932-7848,
e-mail alapján tamas.racz@hu.bosch.com, illetve a gyár
területén személyesen is felkereshető vagyok.
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Itt a negyedik ipari forradalom, milliónyi magyar
álláshely kerülhet veszélybe
Miért mondta a mindig kincstárian optimista Varga Mihály, hogy 350-400 ezer munkahelyet veszélyeztet hazánkban a digitalizáció, s miért teszik egyes elemzők ez
a számot ennek a többszörösére? Mutatjuk a választ a
negyedik ipari forradalomról szóló cikksorozatunk első
részében.
350-400 ezer munkahely szűnhet meg Magyarországon
a digitalizáció elterjedése miatt – mondta Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter tavaly a Járműipar 2016
című rendezvényen az MTI beszámolója szerint.
A szám meglepően magasnak és ijesztőnek tűnhet – különösen egy hivatalból optimista miniszter szájából. Varga azonban nem esett ki a bizakodó politikus szerepéből
a konferencián sem, hiszen becslése nagyon is derűlátó
más prognózisokhoz képest. Az utóbbi években ugyanis
egyre több elemzés, tanulmány jelent meg arról, hogy az
automatizáció drámaian csökkentheti a foglalkoztatottságot és növelheti az egyenlőtlenségeket.
400 ezer vs. 2,25 millió állás

- gyakran idézik például Klaus Schwab cikkét -, de a
lényeg talán megragadható abban, hogy az automatizáció elterjedése, a robotika fejlődése, a hálózatokba
kapcsolt mesterséges intelligencia együttesen mélyrehatóan átalakítják a világ gazdaságait és társadalmait. Ebben az új korszakban a technológia nem pusztán
hatékonyabbá teszi az emberi munkát, hanem „egy az
egyben” kiváltja azt - egyre több és több helyen. Már
nem csak az iparban, hanem egyre inkább a szolgáltatásokban is, már nem csak az alacsony és közepes képzettségűek munkahelyeit megszüntetve, hanem már a
magas képzettségűek állásait is fenyegetve.
A telemarketingesek munkája például 99, a könyvelőké
98, a fogtechnikusoké 97 százalékos eséllyel robotizálhatók teljesen két évtizeden belül - derül ki két oxfordi
professzor, Carl Benedikt Frey és Michael A. Osborne
tanulmányából. A tudósok 702 állás automatizálhatóságát vizsgálták meg tudományos alapossággal – itt ki-ki
megnézheti, mekkora eséllyel szüntetik meg a robotok
a munkahelyét az elkövetkező 20 évben.

Az automatizáció a munkahelyek
kétharmadát veszélyezteti a fejlődő
országokban a következő évtizedekben, az arány az Egyesült Államokban és Európában is 50-60 százalék
közötti - hívta fel a figyelmet nemrégiben a Világbank „WORLD DEVELOPMENT REPORT 2016” című
tanulmánya.Az elemzés szerint, ha
a fejlődő országoknál számolunk
az alacsony bérek és a technológia
alkalmazásának nehézségeinek hatásával, akkor is a 40-50 százalék
körüli a legtöbbjüknél az eltűnő állások aránya.
A felmérés eredménye szerint a vállalkozások 77 százaMagyarországon
az automatizáció a munkahelyek
több mint 55 százalékát szüntetheti
meg a Bruegel brüsszeli székhelyű
kutatóintézet szerint, amint azt a
Statista.com infografikája szemlélteti. E szerint tehát nem 350-400
ezer, hanem ebnnek többszöröse
van hazánkban veszélyben (ha az
elsődleges munkapiac 4,1 millió foglalkoztatottjával
számolunk). Igaz, nem pusztán a digitalizáció miatt –
Varga Mihály erről beszélt – hanem egy annál sokkal
nagyobb jelenség miatt, aminek a digitalizáció csak egy
része. Ez az úgynevezett negyedik ipari forradalom.
A negyedik ipari forradalomról sokat lehet beszélni

Gúla 2017/3.

A kutatók azt is kiszámították, hogy az Egyesült Államok álláshelyeinek 47 százalékát veszélyezteti a komputerizáció – pontosabban idézve magas kockázattal
kitett annak. A professzorok munkája a témában a legismertebb és legtöbbet idézett, az ő módszertanukra
épül a már említett Bruegel kutatása is.
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Van másik?
Sokan azzal legyintenek a fönti aggodalmakra, hogy eltűnnek ugyan állások, de létrejönnek újak, hiszen például
SEO-szakemberekről vagy közösségi média menedzserekről sem hallunk túl régóta. S van ebben is igazság,
hiszen a technológiai változások valóban létrehoznak új
szakmákat és új álláshelyeket. Akad azonban egy bökkenő: nem biztos, hogy annyit, mint amennyit megszüntetnek.
A technológiai fejlődés 2015-2020 között 7,1 millió munkahelyet szüntet meg globálisan, azonban csak 2 millió
újat hoz létre – olvasható a Világgazdasági Fórum Az állások jövője című (The Future of Jobs) című tanulmányában. A teljes egyenleg tehát mínusz 5,1 millió állás.
A rálegyintők másik csoportja szerint a történelem arra
tanít bennünket, nem kell aggódni a technológiai munkanélküliség miatt. Amikor megjelentek az első gőzgépek,
akkor is a munkahelyekért aggódtak, azokból azonban
– legalábbis hosszabb távon - csak egyre több lett. Logikusan hangzó ellenvetés, ám arról sem feledkezhetünk
el, a negyedik ipari forradalom hogy néhány alapvető
elemében eltér az eddigiektől. Komoly különbség, hogy a
negyedik ipari forradalom nem egyszerűen hatékonyabbá, termelékenyebbé teszi az emberi munkát. A mesterséges intelligencia segítségével komplex emberi tevékenységek is kiválthatók - mint például az autóvezetés.
Alapvető eltérés az is, hogy míg az ipar automatizálásakor a dolgozók átmehetnek a harmadik szektorba,a
szolgáltatásokba, ám ha a szolgáltatásokat is automatizálják, már senkit nem vár a negyedik szektor – amint
arra rámutatott Jeremy Rifkin közgazdász , az Európai
Bizottság politikai tanácsadója A munka vége (End of

Work) című könyvében már ezelőtt jó húsz éve. Márpedig
a szolgáltatások automatizációja egyre előrehaladottabb.
Az új állások létrejöttét végül nem segíti a több évtizedes
globális trend sem, hogy a munkavállalók egyre kisebb
részt szereznek meg a megtermelt nemzeti jövedelemből (Magyarországon is így történik). Vagyis munkavállalóként –globális szinten – egyre többet termelünk,
azonban nem tudunk ezzel arányosan többet is vásárolni.
Ezzel olyan egyensúlytanság lép be a rendszerbe, amelyet a hitelbőség ugyan feledtetni tud egy időre, a valóság azonban végül bekopogtat egy-egy válság formájában. Hosszabb távon tehát a globális szintű kereslethiány
is erodálja a munkahelyek számát.
Ahogy az Economist fogalmazott egyszer a jelenség kapcsán: a munka elvesztette a harcot a tőkével szemben.
A Világbank már említett elemzése arra is felhívja a figyelmet, hogy a munkának jutó nemzeti jövedelemrész
ott esett a legnagyobbat, ahol a legjobban nőtt az egyenlőtlenség. A tanulmány szerint az egyenlőtlenség növekedésében az automatizációnak is szerepe van, mivel
az számos középszintű képzettséggel betölthető állást
szüntetett meg.
Mindez így együtt már elég okot adhat arra, hogy ne söpörjük félre a baljós prognózisokat, bármily hihetetlen
számokat tartalmaznak is.
(Cikksorozatunk második, befejező részében arról írunk,
az automatizáció miért jelent különösen nagy kihívást a
fejlettekhez fölzárkózni kívánó országoknak, így Magyarországnak is, s mik hazánk lehetőségei az alkalmazkodáshoz.)
forrás: hvg.hu

Milliókat bukhat a cég, ha nem tudja sokáig
megtartani a dolgozóit
A frissen felvett dolgozók közel negyede hamar elhagyja a munkahelyét. A cégek háromnegyedének legalább
két hónapra van szüksége, hogy új embert találjanak a
távozó helyére.
Több millió forintba kerül a cégeknek a távozó dolgozók pótlása – derül ki a BDO Magyarország és a Blooment Alapítvány kutatásából. A felmérés adatai szerint
a frissen kiválasztott munkatársak 24 százaléka rövid
időn belül elhagyja a céget.
A kérdésre, hogy mekkora költséggel jár egy új munkavállaló felvétele – a hirdetések mellett az állásinterjúkra,
valamint az adminisztrációra gondoltak itt), a megkérdezett cégek 29 százaléka jelölt meg 1 millió forintnál
magasabb összeget. Ez azonban még korántsem a teljes költség, hiszen az új munkatársat be is kell tanítani:
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itt már a vállalkozások 35 százaléka számol be milliós
nagyságrendű további közvetlen és közvetett költségről.
A válaszadók 38 százaléka szerint legalább 3-6 hónapra,
további 9 százalékuk szerint több mint fél évre van szükség ahhoz, hogy a betanított munkatárs teljes hatékonysággal dolgozzon, és a betanítás többé ne igényelje más
munkatársak extra hozzájárulását tapasztalatátadás,
illetve helyettesítések formájában.
A felmérés eredménye szerint a vállalkozások 77 százalékának több mint 2 hónapra van szüksége ahhoz, hogy
egy megüresedett munkakört betöltsenek. Egész pontosan 64 százalék 2-3 hónapos, 12 százalék 3-6 hónapos,
míg 5 százalék fél évnél is hosszabb átlagos időt jelölt
meg a pótláshoz szükséges időként.
forrás: hvg.hu
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Milyen lesz a munka világa 2030-ban?
A munkavállalók közel háromnegyede (74%) hajlandó
új készségeket elsajátítani, illetve teljesen átképezni
magát annak érdekében, hogy a jövőben is foglalkoztathatók legyenek – derül ki a PwC „Workforce of the
future: the competing forces shaping 2030” című felméréséből. A megkérdezettek szaktudásuk korszerűsítését a saját, nem pedig a munkáltató felelősségének
tekintik.
A válaszok alapján kirajzolódik, hogy egyre inkább jellemző a munka melletti folyamatos tanulás, amelynek
célja, hogy a munkavállalók lépést tudjanak tartani azokkal a változásokkal, amelyeket a technológiai fejlődés a
munka világában eredményez.

„Ezek az aggályok alááshatják a munkavállalók magabiztosságát, illetve elvehetik a kedvüket az innovációtól.
Tekintve, hogy a munkavállalók egyharmada veszélyben
érzi munkahelyét az automatizálás miatt, a munkáltatóknak komoly párbeszédeket kellene kezdeményezniük ennek kapcsán, és be kellene vonniuk a dolgozókat a
technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó vitákba. A munkavállalóknak így lehetőségük nyílna arra, hogy megértsék a technológiai fejlődés munkahelyükre gyakorolt
hatásait, felkészüljenek ezekre, illetve tovább képezzék magukat. Ezek a változások gyökeresen átalakítják
majd a munkamódszereinket, ezért a vállalatoknak nem
szabad alábecsülniük azok jelentőségét” – tette hozzá
Bencze Róbert.

A tanulmány a munka világának 2030-ra megvalósuló,
négy lehetséges változatát vizsgálja, és bemutatja, hogyan formálják majd a jövő munkahelyeit a különböző,
egymással szemben álló tényezők, beleértve az automatizálást. Az egyes forgatókönyvek jelentős változásokat
mutatnak a munka világában, amelyeket a kormányzatok, a vállatok és az egyének sem hagyhatnak figyelmen
kívül.
A válaszadók többsége (65%) úgy véli, a technológiai
fejlődésnek köszönhetően kedvezőbb foglalkoztatási
kilátásokkal rendelkezik majd, habár az Egyesült Államokban (73%) és Indiában (88%) dolgozók bizakodóbbak
ebben a tekintetben, mint az egyesült királyságbeli (40%)
vagy a németországi munkavállalók (48%). Összességében a válaszadók közel háromnegyede (73%) gondolja
úgy, hogy a technológiai vívmányok sosem fogják teljesen helyettesíteni az embert (73%), a többség (86%) pedig úgy véli, humán készségekre mindig is szükség lesz.
„Az élethosszig tartó tanulás manapság rendkívül nagy
jelentőséggel bír a munkavállalók körében, függetlenül
attól, milyen korosztályhoz tartoznak. A tanulmányból kiderül, hogy a válaszadók 60%-a szerint kevesek rendelkeznek majd stabil, hosszú távú munkahellyel a jövőben.
Az emberek kezdik elvetni azt a gondolatot, miszerint egy
adott képesítés egy életre szól. Ehelyett inkább néhány
évente újabb és újabb területeken szereznek jártasságot,
miközben az olyan egyéni készségeiket is fejlesztik, mint
például a kockázatkezelés, a vezetői készségek vagy az
érzelmi intelligencia” – mondta Bencze Róbert, a PwC
Magyarország HR-tanácsadási csoportjának igazgatója.
Habár a válaszadók úgy vélik, a technológiai fejlődésnek
pozitív hatásai lesznek, és 37%-uk várakozással tekint
egy lehetőségekkel teli jövő elé, sokan továbbra is aggódnak amiatt, hogy az automatizálás bizonyos munkahelyeket veszélybe sodor. Összesen a válaszadók 37%-a
tart attól, hogy az automatizálás miatt veszélybe kerül a
munkahelye – 2014-ben ez az arány 33% volt. A megkérdezettek több mint fele (56%) pedig úgy véli, a kormányzatoknak meg kellene tenniük a szükséges lépéseket
ahhoz, hogy megvédjék a munkahelyeket az automatizálástól.
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Négy elképzelés arról, milyen lesz a munka világa 2030-ban
A tanulmány négy jövőbeni forgatókönyvet mutat be arról,
hogyan fog kinézni a munka világa 2030-ban. Az egyes
forgatókönyvek azoknak a változásoknak a lehetséges
kimeneteleit szemléltetik, amelyek az elkövetkezendő
tíz évben a megatrendek, a mesterséges intelligencia,
az automatizálás és a gépi tanulás hatására feltehetően
bekövetkeznek majd. A tanulmány célja, hogy megvizsgálja, hogyan alkalmazkodnak a munkavállalók a változásokhoz az egyes forgatókönyvek esetén, illetve hogyan
befolyásolja a technológia a munkavállalást.
„A tanulmány négy rendkívül különböző világot mutat
be, amelyek jelentős mértékben átalakítják a munkáról
alkotott képünket. Egyikünk sem lehet egészen biztos
abban, hogyan fog kinézni a világ 2030-ban, az azonban
valószínű, hogy a tanulmányban bemutatott négy különböző forgatókönyv egyes aspektusai valamikor, valamilyen formában megjelennek majd. A gépi tanulás és a
mesterséges intelligencia sokkal hatékonyabb munkaerő-tervezést tesz majd lehetővé a számunkra, ez azonban nem jelenti azt, hogy ölbe tett kézzel várhatjuk, hogy
a munka világának jövője magától kibontakozzon. Azoknak a vállalatoknak és dolgozóknak lesz a legnagyobb
esélye sikert aratni, akik tisztában vannak a lehetséges
jövőképekkel, megértik azok hatásait, és ennek megfelelően terveznek előre” – vélekedik Bencze Róbert.
forrás: piacesprofit.hu
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A munkavállalók részére juttatott ásványvíz
munkavédelmi kérdései
„Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell,
ahhoz sivatag kell…” énekelte a kilencvenes évek elején Sztevanovity Zorán és bevallom, ennél érzékletesebben nem is kezdhetném feljegyzésemet ásványvíz
témában, miközben a gyöngyöző hűsítőre tekintek a
sűrűn elfüggönyözött irodahelyiség egyik sarkában.
Szándékosan nem klímatizált helyiséget írtam, mert
egyrészt a munkahelyemen nincs is ilyen berendezés,
másrészt ott ahol van ilyen berendezés, azzal sem ártana óvatosan enyhíteni a hőségen…, de ez már egy
másik cikk témája lesz…
Sorra dőltek meg az idén is a melegrekordok ezért,
talán az aktualitását még nem vesztve, vizsgáljuk meg
a munkavállalók részére, munkavédelmi juttatások
címén juttatott nyári védőitalokra vonatkozó előírásokat, egész pontosan az ásványvíz kiválasztásának főbb
kritériumait. Hogy minek? …joggal adódhat a kérdés…
Ami az élelmiszer boltokban van, az nyilván emberi fogyasztásra alkalmas, más szóval iható, úgyhogy minek
ezt a témát bonyolítani? Valamelyiket ki kell választani, mondjuk a legolcsóbbat és kész… A meleg munkakörülményekre vonatkozó munkavédelmi előírások
egy része máris teljesítve. Ennyire azért nem egyszerű… Lássuk…
Nemcsak a „hőségriadók” idején, de akkor aztán különösen, ismételten fókuszba került évről évre a munkavállalókat megillető nyári védőital-ellátás módja és
eljárása. Nyilván a munkáltató tisztában van az egyik
legalapvetőbb kötelezettségével, nevezetesen az 1993.
évi XCIII. törvény „a munkavédelemről”, valamint a
3/2002. (II. 8.) „a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről” szóló SZCSM–EüM
együttes rendeletnek megfelelően, az egészséges ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó előírások teljesítésével.
Ivóvíz minőségű víznek lennie kell, ez az alap, mert
ha még ez nincs, akkor az ivóvíz helyett is jöhetnek az
egyéb megoldások...
Mit ír elő a jogszabály a nyári védőitalra vonatkozóan?
A 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 7. § (10)
szerint: „Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a
munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14–16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell
pótolni.(…).”
A 24 Celsius fokos korrigált effektív hőmérséklet egyszerű hőmérővel sajnos nem mérhető, ügyes fogás a
törvényalkotó részéről, a minél megfoghatatlanabb,
az annál jobb elvet vallva, de még mindig ez az irányadó. Sajnos… (Egyébként valamennyi, erre vonatkozó,
egyszerűsítő javaslatunk hamvába hullt eddig… de ez
a téma is egy másik cikkben kerül majd terítékre...)
Visszatérve a témához, a munkavállalók részére igény
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szerint juttatott védőitalnak a megadott klímatényező felett nincs mennyiségi korlátja. A gyakorlatban ez
egyes munkáltatóknál úgy jelenik meg, hogy amint a
reggeli hírműsorok meghirdetik a „hőségriadót”, akkor életbe lépnek a 24 Celsius fokos korrigált effektív
hőmérsékletre vonatkozó előírások. Egyes tehetősebb
munkaadók megteszik, hogy beruháznak egy komolyabb mérőműszerbe, de a mért adatokhoz a munkavállalók hozzáférése kissé nehézkes, de hát tisztelet
a kivételnek, az én tapasztalataim nem a legjobbak
ezen a téren. Magyarul, léteznek olyan munkáltatók,
akiknél a hőségriadó majd akkor van, ha azt méréssel is alátámasztják. Ennek a jelenségnek több, gazdaságilag jól megalapozott oka is lehet, többek között
például az is, hogy félóránként ne kelljen a gyártó sort
leállítani, ha nem muszáj...
A 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 23. §
(2) szerint: „(…) Vízvezetékes ivóvíz hiányában ivóvízről ivóvíztartály felszerelésével vagy egyéb módon kell
gondoskodni. (…)”
A vezetékes ivóvíz-hálózattal rendelkező munkahelyeken a vezetékes ivóvízen kívüli külön védőital-ellátást
nem ír elő a jogszabály. Ez ellen nincs mit tenni el kell
fogadni, még akkor is, ha tudunk olyan munkahelyről,
ahol ez nem számít.
Vezetékes ivóvíz hiányában lényegében a munkaadók
pénzügyi lehetőségei döntik el, hogy a munkavállalóik ivóvízellátását kombináltan (szikvízballon, és/vagy
palackozott ásványvíz) oldják-e meg vagy, a fenti jogszabályok által engedélyezett egyéb védőital-fajtát választanak munkavállalóik részére, például valamiféle
üdítőitalt.
A védőital elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és
egyéni használatra kiadott ivópoharakról is gondoskodni kell. A védőital készítése, tárolása, kiszolgálása csak a közegészségügyi követelmények betartása
mellett történhet…,stb… Látható, hogy vannak még
feltételek és ráadásul nem is kevés…
Miután a munkáltatók törekednek az „egyszerűbb”
megoldásokra, ezért a leggyakrabban a kereskedelmi
forgalomban is kapható ásványvizekre esik a választás.
Többek között, éppen a közegészségügyi előírásokra
tekintettel, a munkaadók nem kívánnak „vacakolni”
az egyénenként kiadott ivópoharakkal, azok rendszeres fertőtlenítésével stb… ezért a lényegesen egyszerűbben kezelhető és kiadható ásványvizes palackokat
osztják ki a műszak elején valamint, az igény szerinti
mennyiséget szem előtt tartva, akár a műszak során
többször is. (Nyilván a környezetvédelmi előírásokról
sem szabadna ekkor megfeledkezni, mint például a
kiürült műanyag palackok szelektív összegyűjtéséről
és leadásáról, stb).
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No de ásványvízből sokféle kapható, hála a piaci liberalizációnak, a szupermarketek ásványvizes polcaira akár a távoli Olaszországból, Spanyolországból is
érkezhetnek innivaló újdonságok, úgyhogy a paletta
rendkívül sokszínű. Ami a kiválasztásban semmiképpen sem lehet elhanyagolandó szempont, az ásványvizek összetétele, illetve az oldott ásványianyag tartalom mennyisége és aránya.
A munkahelyi ásványvíz-juttatásban egyik lényeges
álláspont, hogy a fogyasztási korlátozás nélkül forgalmazható (szén – dioxiddal dúsított) természetes
ásványvíz feleljen meg „a természetes ásványvíz, a
forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba
hozatalának szabályairól” szóló 65/2004. (IV.27.) FVMESzCsM-GKM együttes rendeletben meghatározott
követelményeknek. Ez az a jogszabály, amely többek
között a víztisztasági előírásokat, az engedélyezett
vízkezelési eljárásokat, az összetételt és az ásványvíz
minősítési kritériumokat is előírja.
Nem mindegy ugyanis a szervezetbe bekerülő ásványi anyagok sokfélesége, összetétele, mennyisége és
különösen az élettani hatása. A naponta nagy men�nyiségű ásványvízzel sok elem jut a szervezetünkbe
és ráadásul számos anyag idővel fel is halmozódhat,
vagyis nem ürül ki egykönnyen a szervezetünkből. Továbbá vannak ásványvizek, amelyeknek kifejezetten
gyógyhatást, illetve egyéb „hasznos” élettani hatást is
tulajdonítanak (már-már gyógyvizek), ami persze nem
biztos, hogy valamennyi ásványvíz-fogyasztó munkavállalóra ugyanúgy kedvezően hat.
Vegyük például a magnézium nyugtató, ellazító hatását, amely viszont egy másik dolgozónál kifejezetten
fáradtságérzetet, aluszékonyságot okozhat. Elképzelni is hajmeresztő, ha a munkavállaló egy olyan munkakörben szenderülne álomba, ahol a figyelem koncentrációja folyamatos elvárás.
A vesekő-képződésre hajlamos ember pedig kifejezetten ne igyon túl magas kalcium és magnézium tartalmú ásványvizet. A magas vérnyomásban szenvedő
dolgozó kerülje a magas nátriumtartalmú vizet. Akinek gyomorsav túltengése van, lehetőleg egyáltalán
ne igyon szénsavval dúsítottat, vagy itt van például
az emésztést elősegítő vitamin-, bizonyos nyomelem
tartalom, amely fajtájú vizek fogyasztása a „gyenge”
gyomrú, hasmenésre hajlamos egyéneknél „beláthatatlan” következményekkel járhat.
A munkavédelmi szempontból juttatott ásványvíznek
egyáltalán ne legyen gyógyhatása, ne legyen javallott
erre, vagy arra a problémára! Amikor a munkaadó
eldönti, melyik gyártmányú ásványvizet adja a dolgozóinak, lehetőleg ne az emberi megbetegedésekkel
kapcsolatos preventív, kezelési jellegű vagy gyógyító
tulajdonságokkal bíró ásványvízzel „kedveskedjen”, ha
lehet. Azt is mondhatnánk, hogy az ásványvíz legyen
csak egyszerűen ásványvíz.
Az ásványvíz előállítók, forgalmazók nyilvánvalóan
felhördülhetnek ezen a véleményen, hiszen érdekükben áll a termékeik természetszerű, vagy hozzáadott
előnyeit kiemelni, élettani hatásait kihangsúlyozni,
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egyúttal mind hatékonyabban értékesíteni, eladni az
ásványvizeiket. Egyébként azzal is védekezik az ásványvíz-kereskedelem, hogy a jelenkori statisztikák
alapján, a vezetékes ivóvízfogyasztás, a korábbi évekkel összehasonlítva, nem csökkent az ásványvizek
mind szélesebb körű elterjedése ellenére sem.
A fentiekkel persze nem azt kívánjuk sugallni, hogy az
ásványi sók, illetve a nyomelelemek kifejezetten káros összetevői lennének az emberi táplálkozásunknak,
hanem csak a mértékletességre hívnánk fel a figyelmet. Az ásványi anyagoknak nyilván kiemelt szerepük
van az emberi szervezet egészséges működésének
fenntartásában, a betegségek megelőzésében. Attól
függően, hogy az embernek milyen mennyiségben
van szüksége ezekre az anyagokra, vagy makroelemeknek ill. mikroelemeknek, vagy nyomelemeknek
nevezzük őket. Az előbbiből átlagosan 100 mg-ra van
szükségünk naponta, ilyenek pl.: a nátrium, kálium,
kalcium, magnézium, foszfor. A nyomelemekből -vas,
cink, mangán, szelén- csak átlag napi 15 mg men�nyiségben van szüksége a szervezetünknek. Azt sem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egyes sók, savak
az étkezések során is eleve bejutnak a szervezetünkbe, a bevitt mennyiségeket ásványvízzel pótolni, külön
kiegészíteni, nem biztos hogy szükséges… Egyébként
pedig ember legyen a talpán, akinek pontos kimutatása van szervezetének periódusos rendszerbeli napi
állapotáról…
Éppen a „túladagolás” elkerülése érdekében, tapasztalataim szerint, az ásványvizek összes oldott ásványianyag tartalmára vonatkozóan a munkahelyen védőitalként kapott ásványvíznél a kb. 500-700 mg/liter
érték még elfogadható, amely valóban rendkívül alacsony, de gondoljunk arra, ha az ásványvizet korlátozás nélkül kapjuk a munkáltatótól és az a mennyiség a
napi műszak alatt el is fogy. Számos munkavállaló van,
aki a napi munkaidő alatt legalább egy, adott esetben
akár két másfél literes palack ásványvizet is megiszik
és még otthon is elfogyaszt legalább egyet a nap végéig. Nyilván egy egészséges embernél nem feltétlenül
kell vizsgálni az egészségre káros mértékű ásványvízfogyasztás kockázatát, na de ki számít egészségesnek?
Összefoglalva, a munkavédelmi juttatásként kapott
(adott) ásványvíz (ivóvíz) nem boríthatja fel az emberi
szervezet egészséges működését. A munkáltató nem
vállalhat fel felesleges kockázatot a munkavédelmi ellátás körébe tartozó védőitalok vonatkozásában ezért
körültekintően kell eljárjon még az ásványvíz kiválasztásában is.
Somlai Szilárd
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Az Országházat is megismertük
Az MTSZSZ minden hónapban szakmai programot szervez, amely során gyárakba, üzemekbe, forgalomirányító központokba látogatunk el, ebben a hónapban kicsit
eltérve a szakmai vonaltól az Országházat ismerhettük
meg. A munkanapi délelőtti időpont ellenére közel tízszeres túljelentkezéssel szembesültünk, sokan szabadságot vettek ki, hogy eljuthassanak a Parlamentbe.
Országházi sétánkat a XVII-es lépcsőházi résznél kezdtük, amelynek a folyosóról szép kilátás nyílik a felújított
Kossuth térre.
A régi felsőházi üléstermet is megnézhettük, amely ma
konferenciák és tanácskozások számára biztosít helyszínt. Az ülések patkó alakban kerültek elhelyezésre, de
napjainkban a plenáris ülések nem ebben a teremben
zajlanak. A patkó talpfala mentén magasodik a tölgyfából készült hatalmas elnöki emelvény.

Felsőházi társalgóban a pécsi Zsolnay gyárban készült
szobrok láthatóak, amelyek a régi magyar népcsoportoknak és mesterségeknek állítanak emléket. A terem
ékessége Európa legnagyobb kézi csomózású szőnyege,
amely Békésszentandráson készült.
Kupolacsarnokban láthattuk az őrségváltást, ebben a
teremben őrzik 2000. január 1. óta a magyar Szent Koronát és a koronázási jelvényeket, a kardot, a jogart és
az országalmát. A koronára a hazánk történelmének
meghatározó uralkodó tekintenek Árpád fejedelemtől II.
Lipótig. A koronát II. Szilveszter pápa küldte István király számára, akit 1000 decemberében koronáztak meg,
a Magyar uralkodók legitimációjának alapját jelentette,
hogy a Szent Koronával legyenek megkoronázva, utoljára
1916 decemberében IV. Károly fejre került a korona.
Lehetőségünk adódott az aznapi országgyűlési munkába
is betekinteni, ahol a képviselők kérdéseket intézhettek
az illetékes miniszterhez, illetve államtitkárhoz. ekesség, hogy éppen a látogatásunk idején foglalkoztatáspolitikai és közlekedési kérdések hangzottak el.
Novodonszki András (szöveg)
Plankóné Ferenczi Enikő (fotó)
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Látogatás a kecskeméti Mercedes gyárban
Folytatódott az MTSZSZ nagysikerű szakmai programsorozata a sokak által várt kecskeméti Mercedes gyárban,
ahová már harmadik alkalommal tértünk vissza egy év
alatt, de az érdeklődés most sem csökkent.

tett tapasztalni - a sokak által csak tankönyvekből ismert - logisztikai alapfogalmat a JIT - t (Just in Time)
amely egy gyártástechnológia és készletgazdálkodási
stratégia.

Csapatunk nagyobb része most a szintén kecskeméti CabTec Kft tagcsoportunk tagjai közül kerültek ki. A fogadóteremben videofilm mutatta be a
kecskeméti gyár alapításának történetét, az alapkő letételétől egészen napjainkig. 2008 nyarán született döntés
a gyár megépítéséről, 2009 júliusában
már meg is kezdődött építkezés a várostól délre eső területen. 2012. március 29- én avatták fel a gyárat és ettől
a naptól gyártanak személygépkocsikat
az üzemben.
A gyártócsarnokok megtekintése során megnézhettük hogyan is születik
a Mercedes-Benz CLA- és a B-osztály,
valamint a három éve piacra kerülő
harmadik modell, a CLA Shooting Brake. A látogatás leglátványosabb része
a kész autók szalagról való legurulása, valamint az első
méterek megtétele volt.
A présüzem hatalmas csarnoka, óriási méreteivel elkápráztatta csoportunk tagjait, az egyedi építészeti
megoldások (25 méter mélységig alábetonozva, külön
talajvíz elvezető rendszer) sok új ismereteket adott, az
autógyártási technológia mellett.
Az üzem kiemelten balesetveszélyes, ezért 12 éven aluliak a gyárat nem látogathatják, a csarnokokban több
alkatrészt is robotok továbbítanak egyik gyártó pontról
a másikra, amelyek között a közlekedés nagy figyelmet
igényel. A látogatás során a gyakorlatban is meg lehe-
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Néhány érdekesség amit megtudtunk: a dolgozók - bizonyos feltételek esetén - tesztelésre is vihetnek el kész
autókat pár napos próbautakra, a gyárban kizárólag
megrendelésre készülnek járművek, 2014 szeptemberében a 250.000, decemberben már a 300.000 kocsi is
elkészült az üzemben, tavaly óta külön bölcsőde és óvoda várja a gyár dolgozóinak gyermekeit. 2008-ban közel
60 város lobbizott Európában, hogy a cég oda telepítse a
gyártósort, Magyarországon hat, még Romániában több,
mint 20 település is várta a Német gyárat.
Novodonszki András (szöveg és fotó)
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Már a kezdőket is lasszóval fogják a cégek
Már a kezdő szakmunkásokat is lasszóval kell fogni,
a legtöbb esetben pedig a többéves munkatapasztalat
sem feltétlenül kritérium a jelentkezések elbírálásánál – derül ki a Profession.hu második negyedéves jelentéséből. Több mint 34 700 új állást hirdettek meg a
cégek az elmúlt három hónapban.
Soha nem adtak fel még ennyi álláshirdetést a munkaadók: az elmúlt három hónapban havonta átlagosan közel 4000 cég hirdetett. A hirdetések számát tekintve az
idei május +22 százalékkal erősebb volt, mint a tavalyi,
ami összefüggésbe hozható az egyre súlyosabb szezonális vendéglátó-ipari munkaerőigénnyel és a szakmunkás
munkaerőhiánnyal – derült ki a Profession.hu adataiból.
Szakmunkásokra van a legnagyobb szükség
A legtöbb hirdető a szakmunka (21%), a fizikai, segéd,
betanított munka (13%), valamint értékesítés, kereskedelem (8%) kategóriájában keres munkavállalókat.
Az élénkülő építőipari beruházásoknak és a külföldre
költözött munkaerőnek köszönhetően az elmúlt három
hónapban 61%-kal több betanított munkást kerestek a
munkáltatók, mint tavaly ilyenkor. A legnagyobb munkaerőhiány a bolti eladókból, fizikai és betanított munkásokból, valamint programozókból van.
Csökkenő munkáltatói elvárások
Szintén a munkaerőhiányra utal, hogy csökkennek a jelentkezők irányában támasztott elvárások: a meghirdetett pozíciók 65.5 százalékban elegendő a közép, vagy
alapfokú végzettség. Az állások több mint háromnegye-
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dénél egyáltalán nem elvárás a tapasztalat, illetve 1-3 év
hasonló munkakörben betöltött idővel is beérik a munkáltatók. Ennek többnyire megfelel a jelentkezők tanulmányi és szakmai háttere is: az online álláskeresők 67,3
százaléka középfokú, 8,23 százalékuk pedig alapfokú
iskolai végzettséggel rendelkezik, többségüknek 3 évnél
kevesebb munkatapasztalata van.
Az értékesítési és az irodai munkák a legvonzóbbak
A legtöbb jelentkezés az értékesítés, kereskedelem kategóriába tartozó állásokra érkezett, ezen belül még
mindig a területi képviselői munkák a legnépszerűbbek.
A második legtöbben az adminisztrációs, asszisztensi
irodai munkákat keresik, ezek után következnek csak
a szakmunkának számító bolti eladó, pénztáros pozíciókra, vagy a fizikai, segéd, betanított munkás pozíciók
iránt érdeklődők, ami megint csak a fehér- és kékgalléros munkák iránti kereslet-kínálat távolodásából adódó
problémát erősíti.
Továbbra is Budapestre koncentrálódik a munkaerőpiac nagy része
Területi szórás alapján a munkavégzés helye a legtöbb
állás esetében még mindig a főváros (55%), illetve Pest
megye (14,7%). A legkeresettebb munkavállalók a fővárosban is a bolti eladók, a betanított munkások, illetve
idén a harmadik helyre szorultak, de még mindig az élmezőnyben szerepelnek a programozó fejlesztők.
forrás: piacesprofit.hu
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Tovább bővült az MTSZSZ, újabb vállalatoknál
alakultak meg alapszervezeteink
Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt.

Zarges Gyártó és Kereskedelmi Kft.

A Fővárosi Közgyűlés 2017. januári ülésén döntött a
Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. (BKÜ)
létrehozásáról. A vállalat bizonyos gazdasági, informatikai és humán, továbbá egyéb támogató feladatokat, illetve az értékesítéssel, az ügyfélszolgálattal,
valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos bizonyos részfeladatokat közreműködőként lát majd el. A BKK 100
%-os tulajdonában álló vállalatnál már az első hetekben sikerült megalakítani a tagszervezetünket, ahol
az első jelentős feladata az üzemi tanácsi és munkavédelmi választásokon való sikeres szereplés lesz.

Tovább bővült az MTSZSZ ipari tagozata, a kecskeméti Zarges Kft-nél. A vállalat fő profilja alumínium
és üvegszál erősítésű műanyag létrák valamint gurulóállványok gyártása, forgalmazása. A cég Európában
3 gyártási helyen kb. 800 munkavállalóval dolgozik,
ebből Kecskeméten 300 körül van a foglalkoztattok
száma, amelyből 200 közvetlenül a termelésben vesz
részt.

Folyamatosan új kollektív szerződéseket kötünk
Papst Hungary Kft.

Robert Bosch Kft.

A vecsési Papst Hungary hűtőventillátorok összeszerelésével foglalkozó cégnél 2017 elején több évnyi
tárgyalás és előkészítő munka után aláírásra került a
kollektív szerződés, így magasabb szinten valósulhat
meg a munkavállalói érdekképviselet, illetve tovább
erősödik a rendezett munkaügyi kapcsolatok rendszere. A vállalatnál 2014-ben alakult meg az MTSZSZ
tagszervezet és működik az ipari tagozat részeként folyamatosan bővülő taglétszámmal.

Szakszervezetünk elkezdte a miskolci Robert Bosch
vállalatnál a kollektív szerződés megkötésének előkészületeit. Az MTSZSZ tagsága a 2014. évi megalakulástól számítva folyamatosan bővült és napjainkra
elérte a KSZ kötéshez szükséges szintet is.

CabTec Kft.
Az elmúlt időszakban elkezdődtek a bértárgyalások
szakszervezetünk és a kecskeméti telephelyű cég között, valamint átnyújtottuk a kollektív szerződés tervezetét, amelynek létrejöttével növekszik a kiszámítható
foglalkoztatás, a rendezett munkaügyi kapcsolatok,
továbbá a jóléti juttattatások rendszere.

Üzemi Tanács és Munkavédelmi képviselő választások
Jabil Circuit

Kühne + Nagel

Júliusban üzemi tanács és munkavédelmi képviselő
választásra került sor a tiszaújvárosi Jabil cégnél. A
választás érvényes, de eredménytelen lett. Szakszervezetünk számára siker, hogy az üzemi tanácsi választásokon a leadott szavazatok 29,49 %-át kapta meg,
ami több mint 2700 voksot jelent, az áprilisi (érvénytelen) választásokhoz képest 7%-kal több szavazatot
kaptak jelöltjeink. Az elért eredményt tovább szépíti,
hogy a második legtöbb szavazatot az MTSZSZ jelöltje
kapta.

Júniusban két napon át tartó üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásra került sor a Kühne
+ Nagel vállalatnál. A választáson a szavazásra jogosultak 59 % vett részt, így a szavazás érvényes volt.
Szakszervezetünk a leadott szavazatok 16 %-át kapta
meg az üzemi tanácsi voksoláson, amely kiváló eredménynek tekinthető, mivel az MTSZSZ mindössze pár
hónapja van jelen a cég kecskeméti telephelyén. A 11
fős testületbe mindössze 2 fő került be, ezért újabb
fordulót kellett tartani, amelyen nem sikerült a hiányzó 9 főt megválasztani, így az üzemi tanács nem
tud megalakulni. A munkavédelmi bizottság munkáját meg tudja kezdeni, mivel itt a jelöltek megkapták a
szükséges szavazat mennyiséget.
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Kvízjáték 2017
Január
Mi az MTSZSZ negyedévente
megjelenő újságjának
(magazinjának) a címe?
A helyes válasz: A GÚLA
Nyertesünk: Bácsalmási Mónika,
a tiszaújvárosi JABIL munkatársa.

Február
Hol található a Baross Vendéglő,
amely 10% kedvezményt ad az
étlapról történő rendelés esetén az
MTSZSZ tagjai számára?

Március

A helyes válasz: C. Budapesten,
a Keleti pályaudvar közelében

Milyen gyakorisággal jelenik meg
az MTSZSZ Hírlevele?

Nyertesünk: Horák Gábor,
a MÁV Zrt munkatársa.

A helyes válasz: B, hetente

Április
nek a neve, amit
Mi annak a rendezvény
n tart az MTSZSZ,
a Vasúttörténeti Parkba
minden évben?
2015 szeptembere óta
di Nap

SZSZ Csalá
A helyes válasz: A. MT

Csaba,
Nyertesünk: Törőcsik
lnoki munkatársa.
a MÁV - START Zrt szo

nika,
Nyertesünk: Mayerné Marton Vero
a.
társ
nka
mu
t
pon
Köz
a MÁV Szolgáltató

Május
Mi az MTSZSZ honlapjának a cím

e?

A helyes válasz: A. www.mtszsz.hu
Nyertesünk: Bódig László Siófokr
ól

Június
kapitány,
Ki az a volt labdarúgó szövetségi
lomnapi
aki járt az MTSZSZ standján a biza
g
rendezvényen, akit ma Magyarorszá
k,
ana
tart
ek
yén
mél
sze
leghitelesebb
ője?
illetve jelenleg a Herta Berlin edz
A helyes válasz: A. Dárdai Pál
nka
Nyerteseink: Dékányné Nagy Ara
ról
kolc
Mis
ert,
Rób
y
Nag
Szolnokról, és

Dr. Molnár József az Etikai Bizottság elnöke átadja
a nyereményt Törőcsik Csabának
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Nyaralás Dunaharasztin
Halmozottan hátrányos gyermekek nyaraltak július
28-30 között a dunaharaszti kempingben. A három nap
alatt lehetőségük volt a pihentető programok mellett
dunai hajókázásra, a Citadella, valamint a Parlament
megtekintésére is.
Az MTSZSZ Esélyegyenlőségi tervében megfogalmazott
célokkal összhangban, a Sajóhídvég Roma Önkormányzat szervezésében 47 gyermek vett részt a programon,
a legfiatalabb 6 a legidősebb 15 éves volt.
A szeptemberi iskolakezdés megkönnyítése érdekében
több, mint 50 zsák ruha is szétosztásra került a rászoruló családok között.

Konferencia a bizalomról
A Bizalom Nap az a konferencia, ahol egy napon keresztül azzal foglalkozunk, hogyan lehet több bizalom
a munka világában, valamint a szervezetek életében.
Az idei évben június 6-án találkoztak az ország vezető
vállalkozói, és az érdekképviseletek világából egyedüliként érkező Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének képviselői.
A rendezvény vendége volt Dárdai Pál, egykori szövetségi kapitány, akit ma Magyarország egyik leghitelesebb
személyének tartanak. Elmondta, hogy bizalom nélkül
nem lehet csapatot építeni. A szervezeti kultúra kiépítése hosszú folyamat, de elkerülhetetlen a munkaerő
(csapattagok) megbecsülése, megtartása érdekében.
Miközben sokat beszélünk vállalkozókról, vezetőkről
cégekről és egyénekről, gyakran elfeledkezünk az érdekképviseletről. A cégvezetők sajnos nem tudnak min-
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dig mindenki igényére odafigyelni, éppen ezért fontosak
az olyan érdekvédelmi szervezetek, akik a munkavállalókat képviselik, hogy egy mindenki számára jól működő környezetet teremtsenek.
Az MTSZSZ elnöke elmondta, hogy eredményes bértárgyalásokat folytatunk a munkáltatókkal, foglalkoztatási
megállapodásokat kötöttünk. A munkavállalókat segítjük eligazodni a munka világában, a munkajogban és
sok információval látjuk el őket.
Figyeljük a munkaerőpiac mozgását, a munkavállalók
igényeit és ehhez igazítjuk érdekvédelmi stratégiánkat.
Az érdekvédelmi, szakmai szerepvállalást ötvözzük a
szolgáltatásokkal bővített érdekvédelmi tevékenységgel.
A bizalomért tenni kell! De ha kialakult a partnerek között a bizalom, az mind két fél számára eredményeket
hoz.
Az MTSZSZ is azon dolgozik, hogy a bizalom folyamatos
legyen a szakszervezet és a munkavállalók között.
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67. VASUTASNAP
2017-ben július 8-án volt a vasutasok napja, idén 67 alkalommal ünnepelhetünk együtt a MÁV-csoport nagycsaládjában. Mintegy 34 ezren vettek részt a vasutasnapi
Juliálisokon. Kollégáink és családtagjaik országszerte
hat helyszínen – Budapest mellett Celldömölkön, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon – vehettek
részt a területi rendezvényeken.
Az MTSZSZ – a tavalyi évhez hasonlóan – a szolnoki helyszínen várta tagjait, ahol két bográcsban is főztünk finomabbnál finomabb falatokat, közben lehetőség nyílt a
mindennapi problémák megbeszélésére is.

Iványi Nándor (Indián) tagtársunk a szolnoki
főzőversenyen innovációs különdíjban részesült,
a napkollektoros csőben sült kolbász elkészítéséért.

Az MTSZSZ főzőcsapata:
Dr. Molnár József, Novodonszki András,
Mezei Róbert, Juhász Csaba, Velkei Viktória
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Siófokról, a pályamesteri szakaszról tagjaink családtagjaikkal
a budapesti Vasúttörténeti Parkba látogattak ki.

A Vasúttörténeti Parkban több ezer ebéd készült el.
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Kecskeméti MTSZSZ nap
A kecskeméti CabTec, Mercedes, Kühne + Nagel és Zarges cégnél dolgozó tagjaink számára szakszervezetünk egy
kellemes szórakoztató napot szervezett szeptember első szombatjára a városi szabadidőparkba.
Jogi tanácsadás, szemészeti vizsgálat, főzőverseny, hófánk pálya használata, kvízjáték és zenés program várta az
Ipari tagozatunk tagjait.
Főzőverseny eredménye:
I.
Kühne + Nagel
II.
Mercedes
III.
Közös csapat

Pozsár Anikó csapatkapitány
a Kühne + Nagel főzőcsapat
tagjaival

Kása Szilvia
a Közös csapat részéről
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Szabóné Hátas Katalin
vezetésével készül a
Mercedes csapat ebédje,
amellyel ezüstérmet
nyertek”

Használatban a hófánkpálya
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III. MTSZSZ CSALÁDI NAP
2017. szeptember 23. (szombat)

A helyszín a Vasúttörténeti Park, Budapest XIV. kerület, Tatai út 95 sz.
Szerződött partnereink is várnak mindenkit a családi napon.

Programok:
- A Vasúttörténeti Park eszközeinek ingyenes használata
(fordító-korongozás, hajtányozás, kerti vasút, Vasútmodell ház)
- Gyereksátor (felnőtteknek és gyerekeknek színező, kreatív papíroskodás)
- Pódiumbeszélgetés „Munkaerőpiaci kihívások – megoldások” címmel, ahol 		
Cseresnyés Péter foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár mond köszöntőt
és téma bevezetőt
- Tárlatvezetés, a Park és eszközeinek bemutatása
- Kvízjáték
- Rubik-kocka kirakó verseny
- Színházjegy vásárlás
- Szolgáltató partnereink bemutakozása
A rendezvényen minden tagunk és családtagja ingyen vehet részt, akik addig
csatlakoznak szakszervezetünkhöz szintén élhetnek az ingyenesség lehetőségével.

HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

