
2017 X. évfolyam 4. szám

Gúla
A kreatív mérnökök és technikusok lapja
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A Bizalmi Index kezdeti értéke a 
nemzetközi szabványnak megfelelő 
EFQM audit eljárás alapján lett 
kialakítva, mely során a vállalkozás 5 
kulcsterületen lett értékelve,  továbbá 
5 visszaigazolt külső referenciát 
gyűjtött.

(A Bizalmi Index valós piaci visszajelzések alapján, 
10-es skálán értékeli a partnervállalkozás ügy- 
félkapcsolatait a megbízhatóság, hitelesség szem- 
pontjából.)
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Kedves Olvasó!

Az év utolsó lapszámában összefoglalót adunk szakszer-
vezetünk egész évi munkájának eredményéről.
A mi munkánk egy igazi csapatmunka, minden munkatár-
sunknak és tisztségviselőnknek meg van a szerepe benne.
Mára az MTSZSZ aktív érdekvédelmi tevékenységet lát el 
az ország 60 vállalatánál.
Ezen vállalatok egy része állami vál-
lalat, a közszolgáltatás területén, 
másik része a versenyszférában je-
lentős, a gazdaság húzóágazataiban 
lévő vállalatok.
Mindkét ágazatban fontosnak tartjuk 
a munkavállalók megbecsülését, a 
keresetek megfelelő szintre emelését 
és a munkakörülmények javítását.

2017-ben meghatározó lépés volt a 
munkavállalók szempontjából a VKF 
megállapodás a minimálbérekről, 
amelyet a Kormány, a munkaadók és 
a munkavállalók képviselői kötöttek.
Így ebben az évben a minimálbér  15 
%-al, garantált minimálbér 25 %-kal 
növekedett, ehhez további béremelé-
sek kapcsolódtak.
Az állami vállalatoknál 3 évre szóló bérmegállapodások 
születtek, míg a versenyszférában 2 évre, vagy egy évre 
szólóan tudtunk megállapodni.
Néhány vállalat év közben is kénytelen volt a béreken 
emelni a nagyarányú fluktuáció miatt.

A munkaerőpiac helyzete nagymértékben befolyásolja a 
2018. évre szóló béreket is.
Ebben az évben nagy hangsúlyt fektettünk az MTSZSZ 
kommunikációjának fejlesztésére, amely a modern info-
kommunikációs elvárásoknak megfelel. A rendkívül sok 
információ megosztása tagjaink számára, ma már tet-

szetős formában jelenik meg mind a 
honlap, mind a youtube csatornákra 
készült filmekkel.

Örömünkre szolgál, hogy tisztség-
viselőink egyre aktívabban kapcso-
lódnak be munkánkba, ennek kö-
szönhetően sorra jelentkeznek a 
munkavállalók olyan cégektől, ahol 
nincs érdekvédelmi szervezet.

Köszönöm minden munkatársam-
nak, tisztségviselőknek az egész évi 
munkáját.

Továbbra is számítva rájuk, kívánok 
jó egészséget, örömet mind munká-
jukban, mind magánéletükben,

Kellemes karácsonyi ünnepeket  és
sikeres, boldog új évet  kívánok!

Budapest, 2017. december
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.

Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke átveszi a Bizalmi Index 
induló tanusítványt Gangel Pétertől
 
A Bizalmi Index kezdeti értéke a nemzetközi szabványnak megfelelő 
EFQM audit eljárás alapján lett kialakítva, mely során a vállalkozás 5 
kulcsterületen lett értékelve,  továbbá 5 visszaigazolt külső referenci-
át gyűjtött. (A Bizalmi Index valós piaci visszajelzések alapján, 10-es 
skálán értékeli a partnervállalkozás ügyfélkapcsolatait a megbízha-
tóság, hitelesség szempontjából.)
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2017. november 9-11 között került megrendezésre MTSZSZ 
ügyvivőink továbbképzése az MTSZSZ Akadémia kere-
tein belül. A rendezvényen részt vettek szakszerveze-
tünkhöz ebben az évben csatlakozott vállalatok képvi-
selői is.

Az eseményt Buzásné Putz Erzsébet a Mérnökök és 
Technikusok Szabad Szakszervezetének elnöke nyitotta 
meg, meghatározta az IV. MTSZSZ Akadémia céljait és 
ismertette programját. Valamennyi résztvevő röviden 
bemutatta tagcsoportját, valamint az elmúlt időszak 
eredményeit. Az új tagcsoportok a megalakulás körül-
ményeit mondták el, illetve hogy miért is választották 
Szakszervezetünket. 

A magyarországi érdekegyeztetés rendszerét mutat-
ta be szakszervezetünk elnöke, ismertette a Nemzeti 
Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) a Versenyszfé-
ra, a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), az 
Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 
valamint a szakszervezeti konföderációk szerepét- he-
lyét, illetve elmondta, hogy az MTSZSZ miként is kap-
csolódik be ezen testületek munkájába.
 
Az MTSZSZ megújuló kommunikációját ismertette 
Dzama-Demjén László és Novodonszki András. El-
mondták, hogy a két évvel ezelőtt elkezdett folyamat 
napjainkra érett meg. Ezen idő alatt megújult a Gúla 
magazin, amely kiszámítható módon negyedévente szí-
nesebb és tartalmasabb kivitelben jelenik meg, a szer-
kesztésbe a tagság is szívesebben vesz részt. A 2015 
őszén bevezetett Hírlevél az egyik legfontosabb hírfor-
rása vált, változatos tartalma, megújuló formája egyre 
nagyobb olvasottságot biztosít. 

A legjelentősebb változás a honlapot érinti, amely közel 
három hónap megfeszített munka után szeptember 23-
án került bemutatásra. A honlap a 2017. év trendjeinek 
maximálisan megfelelő, könnyen érthető, jól navigálha-
tó, informatív oldallá állt össze. A sok pozitív visszajel-
zés hatására a weboldalt az év honlapja versenyre is 
beneveztük, amelynek hátterét is megismerhették je-
lenlévők. 
A legújabb kommunikációs eszközünkön a Youtubecsa-
tornán az elmúlt 2 év videó anyagai találhatóak meg. 

A résztvevők segítséget is kaptak az oldalak minél szé-
lesebb körben történő használatára a gyorsabb szak-
szervezeti információáramlás érdekében. 

Gangel Péter a Bizalmi kör vezetője motivációselőa-
dást tartott a bizalom fontosságáról, kiépítéséről és 
megtartásának módszeréről.  Szólt az elkötelezettség 
eredményre gyakorolt hatásáról. 

Sulyok László szakszervezetünk ügyvezető alelnöke 
helyzetértékelést tartott a MÁV-csoportban és a Rail-
Cargo Hungáriánál elért idei eredményekről. Vállala-
tonként ismertette a bérfejlesztéseket, a jelentősebb 
egyéni és közösségi érdekvédelmi eredményeket. 

Buzásné Putz Erzsébet a versenyszféra vállalataira 
adott tájékoztatást, hogy hol tartunk az érdekvédelem, 
a kollektív szerződések megkötése, valamint a béreme-
lések területén. Vázolta, hogy milyen feladatok várnak 
az egyes cégeknél szakszervezetünkre és a tisztségvi-
selőkre. 

IV. MTSZSZ Akadémia Régi MTSZSZ és az új MTSZSZ - Liga tagkártyák fel-
használásáról, szétosztásáról is tájékoztatást kaptak 
az ügyvivők. Megfogalmazódott a tagkártyák fontossá-
ga, ezt hangsúlyozták a jelenlévők is, ezért erre kiemelt 
figyelmet kell a jövőben fordítanunk. A SBERBANK 
képviselővel együttműködési megállapodás került alá-
írásra, így tovább bővült szakszervezetünk pénzügyi 
szolgáltatási palettája. Széleskörű ismertetőt tartottak 
a bank kedvezményes, csak tagjaink számára igényle-
hető szolgáltatásról is.

Dr. Antal-Molnár Emese jogtanácsos a szakszervezeti 
jogok gyakorlati alkalmazásáról tartott előadást, illetve 
munkajogi alapfogalmakat tisztázott. 

Dr. Tóth Sándor a munkaszerződésekről, illetve azok 
módosításáról, a munkaköri leírásról adott fontos, egy-
ben pontos információkat. Szólt a munkáltatói és mun-
kavállalói felmondási módozatokról. 
 
Fotók és videók segítségével elevenítettük fel az idei 
évet, hogy milyenek is voltak az országos programjaink 
(Kongresszus, Iroda avató Szolnokon, Mérnök- és Tech-
nikus Bál, Majális, Családi Nap) a munkahelyi rendez-
vényeink (pedagógusnap, vasutasnap) illetve a szakmai 
programok (IMAX mozi, kecskeméti Mercedes gyár, du-
nakeszi Járműjavító, Parlament) 

A munkavédelmi jogszabályok rendszerébe adott 
betekintést Révész György, aki bemutatta a Nemzet-
gazdasági Minisztériumtól kapott „Együttműködés a 
munkahelyek biztonságáért” tanúsítványt. Ismertette 
a munkavédelmi bizottságok szerepét, feladatait, jogait 
és kötelezettségeit. Kiemelte a hideg környezetben tör-
ténő munkavégzés szabályait, valamint a zaj expanziót. 
Javaslatot tett egy Munkavédelmi testület létrehozásá-
ra az MTSZSZ keretein belül. 

Tagszervezési szituációs gyakorlattal zárult a három-
napos rendezvény, ahol mindenki alkalmazhatta gya-
korlati tapasztalatait. 
A rendezvény során számos javaslatot és visszajelzést 
adtak ügyvivőink, hogy miként tehető még eredménye-
sebbé és hatékonyabbá az érdekvédelmi munka. 
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A csapadékos időjárás ellenére most is többen nézték 
meg a Vasúttörténeti Park muzeális eszközeit a szakmai 
tárlatvezetés keretében. 

A Margaréta Stúdió vezetője mutatta be szakszerveze-
tünk megújulthonlapját. Ismertette az új weblap kialakí-
tásnak több hónapos folyamatát. Elmondta, hogy újdon-
ságok közé tartozik: a rendszerezett hírek-események 
oldal, a fotó- videógaléria, a keresés 
funkció, a szakszervezeti irodahálózat 
bemutatása, a kollektív szerződések 
és megállapodások kódolt elérhető-
sége, a visszahívás kérése, az üzenet-
küldés valamint a hírlevélre való fel-
iratkozás lehetősége is.

Mindenki megnézhette a Családi Nap-
ra kiadott Gúla magazint, valamint 
az MTSZSZ új bemutatkozó filmjét, 
amely szakszerveztünk érdekvédelmi 
tevékenységét és feladatait ismerteti. 

Egész nap ingyenesen használhatóak 
voltak a Park eszközei, lehetett utazni 
a kerti vasúton, fordítókorongozni és 
vasútmodell-vezetést gyakorolni. 

Az MTSZSZ tevékenységéhez, történelméhez, szakmai 
programjaihoz, tagozatihoz,  a megújult honlaphoz, vala-
mint a Gúla magazinhoz kapcsolódó kvízjátékban az idén 
is számos ajándék talált gazdára. 
Szolgáltató partnereink közül tagjaink megismerkedtek 
a Suzuki Ház gépjármű Márkakereskedéssel, az Erste és 
az UniCredit Bankkal, illetve Budapest 12 színházába le-
hetett jegyet vásárolni. 

III. MTSZSZ Családi Nap

A hagyományossá vált rendezvényt pódiumbeszélgetés 
nyitotta, amelyet Buzásné Putz Erzsébet a szakaszerve-
zet elnöke moderált, a beszélgetésen részt vett Pataky 
Zoltán  az EuCsoport elnöke,Dorozsmai Éva a MÁV Zrt 
humánerőforrás vezérigazgató-helyettese, valamint 
Ráczné Bodnár Adrienn a MÁV-START humánerőforrás 
igazgatója. A beszélgetés során a humánerőforrás-veze-
tők választ kerestek a kialakult munkaerőpiaci helyzetre, 
a toborzás új lehetőségeire és módjaira. 
Foglalkoztatáspolitikai helyzetelemzést adott Dr. Cse-
resznyés Péter államtitkár, aki a szakszervezetek szere-
pét is elemezte, és köszönetet mondott a számos javas-
latainak amit az MTSZSZ adott. 

A gyerekeket játszóház várta, ahol színezhettek, papírból 
különböző autókat, motorvonatot, színes dobozokat vág-
hattak ki, valamint cicás poharakat készíthettek, ame-
lyeket természetesen haza is vihettek. 
Egy ruhapróba erejéig sokan átélhették azt, hogy milyen 
vasutasnak lenni. Több tagunk örömmel fényképezke-
dett jegyvizsgálóként vagy Poirot társaságában az Orient 
Expressz makettjének ablakában örökíthette meg a pil-
lanat varázsát 

Újdonság volt a Rubik-kocka bemutató és kirakóverseny, 
amelyre gyakorlás után több tagtársunk és családtagja 
is nevezhetett. 
A verseny végeredménye:
1. Urbanovics Péter (34 másodperc)
2. Tóth János (1 perc 27 másodperc)
3. Kósa Dániel (1 perc 49 másodperc)
Különdíjat kapott Szlávik Antal tagtársunk. 

Szeptember 23-án a budapesti Vasúttörténeti Parkba több, mint 500-an látogattak ki az MTSZSZ harmadik 
Családi Napjára. 
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Cseresnyés Péter államtitkár 2017. 09.23.-i a III. MT-
SZSZ Családi napon a rendezvény megnyitását követően 
a munkaerő piaci helyzetet átfogóan értékelő pódiumbe-
szélgetés során az alábbi témákat érintette.

A gondolatébresztőjében megemlítette, hogy a munka-
erő piaci helyet aktuális problémáinak kérdése, mint a 
munkavállalói mint a munkaadói oldal egyaránt feszítő 
probléma. Egyrészről feszíti a piacot a munkaerő hiány, 
amely nem csak Magyarországra jellemző, hanem az 
egész európai régiót is áthatja. Másrészről a piacot  
érinti a munkaerő többlet is.
2010-ben az Orbán kormány a teljes foglalkoztatást tűzte 
célul ki, aki akar dolgozzon. Az akkori 11,6 %-os munka-
nélküliségi rátát ma a júliusi adatokat figyelembe véve 
4,2 %-ra mérsékelte és várható a további csökkenés. 
2010-ben 3,8 millióan dolgoztak, ma 4.434 ezren dolgoz-
nak. Elsődlegesen a versenyszférában közel 500 ezer 
fővel nőtt a foglalkoztatottak száma. A közfoglalkozta-
tásban 40 ezerrel csökkent a legfrissebb adatok szerint 
a foglalkoztatottak száma. A külföldről 5000 fővel többen 
jöttek vissza. Fordulat következett be a foglalkoztatás-
ban, amelyet a Kormány úgy értékel, mint gazdaságpoli-
tikai sikertörténet, a munkaalapú társadalom létrehozá-
sa  mint cél megvalósítható.
A foglalkoztatási problémákkal tripartid testület foglal-
kozik, ahol a munkaadói, munkavállalói oldal egyaránt 
jelen van a Kormány képviselettel egyetemben.
Szinte havi rendszerességgel ülésező testület, ahol az 
aktuális foglalkoztatáspolitikai célok kitűzésére és azok 
megvalósítását célzó eszközök kidolgozása a cél.
Foglalkozást művelő eszközök – munkaerő mobilitást 
elősegítő eszközök a munkásszállás létesítésre szolgáló 
kedvezmények bevezetése, értve ezalatt az építést, lé-
nyegében az adózás előtti eredményből a cégek az ilyen 
célú ráfordításaikat leírhatják.
Amennyiben az önkormányzattal együttes beruházás 
keretében valósul meg a munkásszállás létesítése, úgy 
állami támogatás igényelhető a megvalósításhoz. A 
foglalkoztatást növeli a kormány adópolitikája, amely a 
csökkenő adóztatást célozta meg.

Jelentős volt a 2016. novemberi bérmegállapodás, amely 
két évi kvázi 6 éves megállapodás formájában a mini-
málbért és a garantált minimálbért rögzítette és előirá-
nyozta a 2017. évi 15-25 %-os emelést követően 2018-ra 
a 8-12%-os növelést, azt követően további 5%-os járu-
lékcsökkentést, és 0,5 %-os adócsökkentést.
2018-tól tervezik újabb 2% pontos adócsökkentést. 
Fontos elem volt a munkába járás költségének újra sza-
bályozása. A lakhatás költségtérítés felemelése, a köz-
foglalkoztatásból átvezetni a reálszférába a munkaválla-
lókat, különösen a szakmával rendelkezők ösztönzésére. 
Fontos volt még a 2013-tól munkahelyvédelmi akciók 
keretében egyes csoportok, rétegek fokozott védelme pl. 
járuléktámogatás az 55 év felettiek vonatkozásában, ill. 
az ezeket érintő adó terhercsökkentés, a 25 év alattiak 
foglalkoztatásának adó tehercsökkentése, a tartós mun-
kanélkülieket foglalkoztatók adócsökkentése, a kisma-
mák visszafoglalkoztatásának előmozdítása és a mező-
gazdaságban foglalkoztatottak helyzetének javítása.
Ezek az intézkedések összességében 900 ezer embert 
érintetek, ennyi fő után vették igénybe a foglalkoztatók a 
kedvezményeket, ami 550 milliárd forintot jelent járulék 
formájában. 
 
Az elmúlt két évben a kormány a szakszervezetekkel, 
így az MTSZSZ-el is közös munkát folytat, azon eszkö-
zök kidolgozása érdekében, amely a fenti kormány célok 
megvalósítását elősegíti. Továbbá előmozdítják a foglal-
koztatási célok mellett az európai bérfelzárkózást. 

Cseresznyés Péter államtitkár helyzetértékelése a 
Család nap pódiumbeszélgetésén

Megújuló kommunikációnk két éve
HETI HÍRLEVÉL 
 
Bevezetésre került a rendszeres heti hírlevél, amely az 
e-mail címlistákon keresztül jut el tagjainkhoz, de elol-
vasható a honlapon és a facebook oldalunkon is.  Az ér-
dekvédelmi hírek mellett a rendezvényekről, szolgálta-
tó partnereink legújabb kedvezményeiről is hírt adunk, 
valamint bevezettük a havi kvízjátékot. 
Hírlevelünkre már a megújult honlapon keresztül is fel 
lehet iratkozni.

HONLAP
 
Bevezetésre került a rendszeres heti hírlevél, amely az 
e-mail címlistákon keresztül jut el tagjainkhoz, de elol-
vasható a honlapon és a facebook oldalunkon is.  Az ér-
dekvédelmi hírek mellett a rendezvényekről, szolgálta-
tó partnereink legújabb kedvezményeiről is hírt adunk, 
valamint bevezettük a havi kvízjátékot. 
Hírlevelünkre már a megújult honlapon keresztül is fel 
lehet iratkozni.

GÚLA
 
Papír formátumú kiadás mellett, elektronikus 
változat is olvasható a honlapon külön aloldalon. 
Évente 4 szám tartalmasabb, színesebb kivitelű 
megjelenésben, jobb minőségű papíron. A cik-
kek írásába és a fotók közlésébe a tagság is ak-
tívabban bekapcsolódik. 

Facebook
 
www.facebook.com/mtszsz 

Facebook oldalunk a mindennapi aktivitásnak köszönhetően jelentősen felpörgött, 
az oldal követőinek és kedvelőinek száma mindennap emelkedik.

YOUTUBE CSATORNA
 
https://goo.gl/HW1CGw
 
November hónapban indítottuk útjára youtube csatornánkat, ahol az elmúlt időszak 
eseményeinek videói láthatóak, illetve kerülnek majd feltöltésre az újabb anyagok, 
amelyek reményeink szerint szintén rendszeresek lesznek. Iratkozz fel csatornánk-
ra, hogy elsőként láthasd legújabb filmjeinket.
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Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
1 Újév, 

Fruzsina 1 Ignác, Virgínia 1 Albin, Albina 1 Hugó 1 A munka ünnepe
Fülöp, Jakab, Maja 1 Tünde, Kund 1 Annamária, 

Tihamér 1 Boglárka, Boglár 1 Egon, Egyed 1 Malvin 1 Mindenszentek
Marianna 1 Elza

2 Ábel 2 Aida, Karolina 2 Lujza 2 Áron 2 Zsigmond, Zoé 2 Anita, Kármen 2 Ottó, Ottokár 2 Lehel, Özséb 2 Dorina, Rebeka 2 Petra 2 Achilles 2 Melinda, Vivien

3 Benjámin, 
Genovéva 3 Balázs 3 Kornélia, Nelli 3 Buda, Richárd 3 Irma, Tímea 3 Klotild, Kevin 3 Kornél, Soma 3 Hermina, Kíra 3 Hilda 3 Helga 3 Gyõzõ, Hubert 3 Ferenc, Olívia,

Xavér

4 Leóna, Titusz 4 Csenge, Ráhel 4 Kázmér, Zorán 4 Izidor 4 Flórián, Mónika 4 Pünkösd
Bulcsú 4 Ulrik, Babett 4 Dominika, 

Domonkos 4 Rozália, Róza 4 Ferenc, Edvin, 
Zóra 4 Károly 4 Barbara, Borbála,

Boróka

5 Simon, Edvárd 5 Ágota, Ingrid 5 Adorján, Adrián 5 Vince 5 Györgyi 5 Pünkösd
Fatime, Ferdinánd 5 Emese, Sarolta 5 Krisztina, Kriszta 5 Lõrinc, Viktor 5 Aurél, Galina 5 Imre, Tétény 5 Vilma

6 Boldizsár 6 Dóra, Dorottya,
Titanilla 6 Inez, Leonóra 6 Bíborka, Vilmos 6 Frida, Ivett 6 Cintia, Norbert,

Norman 6 Csaba 6 Berta, Bettina 6 Zakariás 6 Brúnó, Renáta 6 Lénárd 6 Miklós, Döníz

7 Attila, Ramóna,
Ramón 7 Rómeó, Tódor 7 Tamás, Tomaj 7 Herman 7 Gizella,

Bendegúz 7 Róbert, Roberta,
Robin 7 Apollónia, Apolka 7 Ibolya, Afrodité 7 Regina 7 Amália 7 Rezsõ, Csenger 7 Ambrus

8 Gyöngyvér, Keve 8 Aranka 8 Zoltán 8 Dénes 8 Mihály 8 Medárd, Zaránd 8 Ellák, Edgár 8 László, 
Eszmeralda 8 Adrienn, Mária 8 Koppány 8 Zsombor 8 Mária, Marion

9 Marcell 9 Abigél, Alex 9 Fanni, Franciska,
Rebeka 9 Erhard, Dusán 9 Gergely 9 Félix, Annabella 9 Lukrécia, Marina 9 Emõd 9 Ádám 9 Dénes 9 Tivadar, Szibilla 9 Natália, Natasa

10 Melánia 10 Elvira 10 Ildikó, Melissza 10 Zsolt 10 Ármin, Pálma, 
Míra 10 Gréta, Margit 10 Amália, Alma 10 Lõrinc 10 Hunor, Nikolett 10 Gedeon 10 Réka, Ariel 10 Judit, Loretta

11 Ágota 11 Bertold, Marietta 11 Szilárd, Borsika 11 Leó, Szaniszló,
Glória 11 Ferenc 11 Barnabás, Barna,

Barabás 11 Lili, Nóra 11 Tiborc, Zsuzsanna 11 Teodóra, Igor 11 Brigitta, Gitta 11 Márton, Martin 11 Árpád

12 Ernõ, Tatjána,
Ernesztina 12 Lídia, Lívia 12 Gergely 12 Gyula 12 Pongrác, Gyöngy 12 Villõ 12 Dalma, Izabella 12 Klára, Letícia 12 Mária 12 Miksa 12 Jónás, Renátó 12 Gabriella

13 Veronika, Vera 13 Ella, Linda 13 Ajtony, Krisztián 13 Ida 13 Szervác, Imola, 
Imelda 13 Anett, Antal 13 Jenõ 13 Ipoly 13 Kornél 13 Ede, Kálmán 13 Szilvia 13 Luca, Otília, Lúcia

14 Bódog 14 Bálint, Valentin 14 Matild, Tilda 14 Tibor 14 Bonifác 14 Vazul, Herta 14 Örs, Stella 14 Marcell,
Maximilián 14 Roxána, Szeréna 14 Helén, Heléna 14 Aliz 14 Szilárda

15 Lóránd, Lóránt 15 Georgina, Kolos,
Gina 15 Nemzeti ünnep

Kristóf, Krisztofer 15 Anasztázia, Tas 15 Szonja, Zsófia 15 Jolán, Vid 15 Henrik, Roland 15 Mária 15 Enikõ, Melitta 15 Teréz, Terézia 15 Albert, Lipót 15 Valér

16 Gusztáv 16 Julianna, Lilla 16 Henrietta, Vidor 16 Húsvét
Csongor, Joakim 16 Botond, Mózes 16 Jusztin, Arany 16 Valter 16 Ábrahám, Rókus 16 Edit, Ditta,

Ludmilla 16 Gál, Aurélia 16 Ödön, Edmond 16 Aletta, Etelka

17 Antal, Antónia 17 Donát 17 Gertrúd, Patrik 17 Húsvét
Rudolf, Kiara 17 Paszkál 17 Alida, Laura 17 Elek, Endre,

Dzsesszika 17 Jácint, Arika 17 Zsófia,
Hildegárd 17 Hedvig, Hédi 17 Gergõ, Hortenzia 17 Lázár, Olimpia

18 Piroska 18 Bernadett 18 Ede, Sándor 18 Andrea, Ilma 18 Alexandra, Erik,
Szandra 18 Arnold, Levente 18 Frigyes, Kamill 18 Ilona, Ilka 18 Diána 18 Lukács 18 Jenõ 18 Auguszta

19 Márió, Sára 19 Zsuzsanna 19 Bánk, József, Józsa 19 Emma 19 Ivó, Milán 19 Gyárfás 19 Emília, Esztella 19 Huba 19 Vilhelmina, 
Dorián 19 Nándor 19 Erzsébet, Zsóka, 

Liza 19 Viola, Violetta

20 Fábián, Sebestyén,
Szebasztián 20 Aladár, Álmos 20 Klaudia, Alexa 20 Tivadar, Odett 20 Bernát, Felícia 20 Rafael, Dina,

Polett 20 Illés 20 Állami ünnep
István, Vajk 20 Friderika 20 Vendel 20 Jolán 20 Teofil

21 Ágnes 21 Eleonóra, Norina 21 Benedek, 
Napsugár 21 Konrád 21 Konstantin 21 Alajos, Leila,

Alojzia 21 Dániel, Daniella 21 Hajna, Sámuel 21 Máté, Mirella 21 Orsolya, Orsika 21 Olivér 21 Tamás

22 Artúr, Vince 22 Gerzson, Zétény 22 Beáta, Izolda, Lea 22 Csilla, Noémi 22 Júlia, Rita 22 Paulina 22 Magdolna, Magda 22 Menyhért, 
Mirjam 22 Móric 22 Elõd, Korinna 22 Cecília 22 Zénó, Tifani,

Anikó

23 Rajmund, Zelma,
Emerencia 23 Alfréd, Mirtill 23 Emõke 23 Béla 23 Dezsõ 23 Zoltán, Édua 23 Lenke, Borisz 23 Bence, Szidónia 23 Tekla, Lina 23 Nemzeti ünnep

Gyöngyi 23 Kelemen, 
Klementina 23 Viktória, Niké

24 Timót 24 Mátyás, Jázmin 24 Gábor, Karina,
Miléna 24 György, Debóra 24 Eliza, Eszter, 

Vanessza 24 Iván 24 Kincsõ, Kinga 24 Bertalan, Jonatán 24 Gellért, 
Mercédesz 24 Salamon 24 Emma 24 Ádám, Éva

25 Pál 25 Géza, Alexander 25 Irén, Írisz, Irina 25 Márk, Márkó,
Márkus 25 Orbán 25 Vilmos, Maxim 25 Jakab, Kristóf, 

Zsaklin 25 Lajos, Patrícia 25 Eufrozina, Kende 25 Bianka, Blanka 25 Katalin, Katinka, 
Katrin 25 Karácsony

Eugénia

26 Paula, Vanda 26 Edina, Szvetlána 26 Emánuel, 
Larissza, Manuéla 26 Ervin 26 Evelin, Fülöp 26 János, Pál 26 Anikó, Anna 26 Izsó, Tália 26 Jusztina 26 Dömötör, 

Amanda, Armand 26 Virág 26 Karácsony
István

27 Angelika, 
Angyalka 27 Ákos, Bátor 27 Hajnalka, Alpár 27 Zita, Mariann 27 Hella 27 László 27 Liliána, Olga 27 Gáspár 27 Adalbert 27 Szabina, Szabrina 27 Virgil 27 János

28 Karola, Károly 28 Elemér 28 Gedeon, Johanna,
Hanna 28 Valéria, Nimród 28 Csanád, Emil 28 Irén, Levente, 

Lora 28 Szabolcs, Alina 28 Ágoston 28 Vencel 28 Simon, 
Szimonetta 28 Stefánia 28 Kamilla, Apor

29 Adél 29 Auguszta 29 Péter 29 Magdolna, 
Magdaléna, Léna 29 Péter, Pál 29 Flóra, Márta 29 Beatrix, Erna 29 Mihály 29 Nárcisz 29 Taksony, Brenda 29 Tamara, Tamás

30 Martina, Gerda 30 Zalán 30 Katalin, Kitti, 
Kata 30 Janka, Zsanett 30 Pál 30 Judit, Xénia 30 Rózsa 30 Jeromos, Médea 30 Alfonz, Zenóbia 30 Andor, András 30 Dávid

31 Marcella 31 Árpád, Benő 31 Angéla, Petronella 31 Oszkár 31 Bella, Erika, 
Hanga 31 Farkas 31 Szilveszter
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2017. évi eredmények a MÁV-csoportban BÉRTÁBLA A JEGYVIZSGÁLÓ MUNKAKÖRICSALÁD 
TAGJAINAK
A 8,4 órában foglalkoztatott jegyvizsgáló 184. 000 Ft / hó, 
még a vezető jegyvizsgáló 184.000 Ft-tól 202. 900 Ft-ig (5 
éves lépcsős emelkedés) részesül alapbérben.

UTASLEADÁSI LAPOK MEGVÁLTÁSA
2011.december 1.–2012.december 31. között kiállított és 
behajtathatatlan utasleadási lapok után a jegyvizsgálók-
nak 400 Ft/db, a felülvizsgálók számára 40 Ft / db jutalék 
kerül kifizetésre. Valamint 20.000 Ft jutalom a 2016-ban 
300 legtöbb utasleadási lapot kiállító jegyvizsgálónak.

ÚJ JEGYVIZSGÁLÓI TÁSKÁK 
Az új táskák használata több szempontból is aggályos és 
problémás. Balesetveszélyesek és akadályozzák a moz-
gást. MTSZSZ panaszára munkabizottság jött létre.

BUDAPEST TSZVI PÉNZTÁRAI
A fejpályaudvarokon és Kelenföld állomáson megmarad 
az éjszakai szolgálat.
Cegléd, Szolnok, Sződliget, Kismaros, Tata, Rákospalo-
ta-Újpest, Ferihegy állomásokon megszűnik az éjsza-
kai szolgálat, ezért +10% béremelés KSZ 29.§ alapján a 
munkarendváltozás miatt és +9% bérpótlék a megemelt 
alapbérre.

DEBRECEN TSZVI PÉNZTÁRAI
Karcag, Biharkeresztes, Kisújszállás, Törökszentmiklós 
és Nyírbátor személypénztáraiban megszűnik az éjsza-
kai szolgálat, ennek ellentételezésére +10% béremelés 
KSZ 29.§ alapján a munkarendváltozás miatt, valamint 
további +5.000 Ft alapbéremelés az érintettek részére.

TOVÁBBI BÉRINTÉZKEDÉSEK A TAVASZI IDŐSZAKTÓL
10, 11 és 12 MMK kategóriák valamelyikébe tartozó min-
den munkakör részesüljön visszamenőlegesen további 4 
% bérfejlesztésben (pl. szolgáltatásértékesítő, utaskísé-
rő, pénzügyi szakelőadó, anyag-és eszközgazdálkodási 
szakelőadó, járműszerelő, műszaki művezető, szolgál-
tatásellenőr) 

TOVÁBBI EREDMÉNYEK A MÁV SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
Zrt. MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA

AZ ÉV ELEJÉN ELFOGADOTT BÉRMEGÁLLAPODÁS 
ALAPJÁN:
A 10, 11, 12 MMK-ban foglalkoztatottak esetén vala-
mennyi munkakörében + 4 % béremelés.

ÉVKÖZI BÉRRENDEZZÉS 
35 hiány munkakört érintő visszamenőleges 2 % bér-
megállapodás, amelyből több az MTSZSZ kezdeménye-
zésére került a listára. pl. (IT szakértő, rendszergazda, 
számviteli előadó, számviteli szakelőadó, jövedelem el-
számolási szakelőadó).

DÍJMENTES UTAZÁS VASUTAS NAPON
Az arcképes igazolvánnyal nem rendelkező dolgozók és 
családtagjaik az idei évben is ingyen utazhattak a köz-
ponti vasutas napi helyszínekre az MTSZSZ kezdemé-
nyezésére.

NEM VÁLTOZIK AZ OKTATÓK MUNKAVÉGZÉSI HELYE
Az oktatók munkaszerződésének módosítását kezde-
ményezte a cég, az időszakos oktatások megtartására 
a BGOK valamennyi oktatási egységén kötelesek lettek 
volna. Az MTSZSZ konzultáció után visszavonásra került 
a kezdeményezés.
 

RAIL CARGO HUNGÁRIA Zrt. 

2016-12-01 hatállyal a Kollektív Szerződés hatálya alá 
tartozó munkavállalók részére alanyi jogon 4% mér-
tékű alapbérfejlesztés került végrehajtásra.

Választható béren kívüli juttatás keretösszege vál-
tozatlanul 450 000Ft/év, de a válaszható elemek 
kiegészültek a készpénz juttatással, a lakáshitel 
törlesztéssel, és a bölcsődei-óvodai díjjak téríté-
sével.

2016. december hónapban 50 000 Ft értékű RSB 
(restruktúrálási bónusz) került kifizetésre a 6-17 MMK-
ba sorolt munkavállalók részére.

A munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegé-
szítés, az alapbér 2%-ának megfelelő mértékig növe-
kedett.

A pénzügy-kontroling szervezetben foglalkoztatott 
munkavállalók bérhelyzete rendezésre került.
A mozdonyvezetők számára az utazási idő elszámolá-
sának szabályai kedvezően változtak.

A középtávú foglalkoztatáspolitikai megállapodás idő-
beli hatályát 2022-ig módosítottuk.
A KSZ. a felmondásának korlátozása 2022. évig meg-
hosszabbításra került.

MÁV-csoport valamennyi vállalatára 

3 ÉVES BÉRMEGÁLLAPODÁS
•	 2017 évre átlagos 13 % béremelés 10 % alanyi jogon 

mindenkinek, további 3 % a bérfeszültségek kezelésére
•	 2018 évre átlagos 12 % béremelés 10 % alanyi jogon 

mindenkinek, további 2 % a bérfeszültségek kezelésére
•	 2019 legalább átlagos 5 % béremelés 

ÖNKÉNTES NYUGPÉNZTÁRI TAGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉS
•	 2017	évre	a	munkavállaló	alapbérének	3%-a
•	 2018	évre	a	munkavállaló	alapbérének	3,5%-a

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS
•	 271.400	 Ft	 összegben	 szabadon	 felhasználható	 14	

elem közül választva 
•	 92.900	 Ft	 alanyi	 jogon	 járó	 SZÉP	 kártya	 vendéglátás	

alszámlára juttatás

3 ÉVES EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
•	 MÁV	ÉVEK
•	 MÁV	ESÉLY
•	 Képzési	támogatás
•	 Atipikus	foglalkoztatás
•	 Munkatársak	toborzása	(35.000	Ft)

3 ÉVES ESÉYLEGYENLŐSÉGI TERV
•	Esélyegyenlőségi szakértői testületek létrehozása, ta-

gok delegálás
•	Romák foglalkoztatásának elősegítése
•	Sokszínűségi üzenet megfogalmazása 

PÓTSZABADSÁG A VÉRADÓKNAK
MTSZSZ javaslatára módosultak a kollektív szerződések: 
az a női munkavállaló, aki egy naptári évben 3, valamint 
az a férfi munkavállalót, aki egy naptári évben 4 alka-
lommal véradáson vesz részt, a következő naptári évben 
kettő munkanap pótszabadság illeti meg. 

SZENIORITÁS RENDSZERE
•	15.	és	azt	követő	minden	harmadik	évet	eltöltött,	illet-

ve ilyennek elismert szolgálati évet betöltő valamennyi 
munkavállaló egyszeri kifizetésben részesül. 

•	15	év	után	15.000	Ft	ezután	3.000	Ft	emelkedés	az	évek	
alapján

•	3	év	alatt	minden	érintett	megkapja
•	Nyugdíjba	vonulók	is	megkapják

TOVÁBBI EREDMÉNYEK A MÁV Zrt. MUNKAVÁLLALÓI 
SZÁMÁRA

AZ ÉV ELEJÉN ELFOGADOTT BÉRMEGÁLLAPODÁS 
ALAPJÁN
•	 10	kiemelt,	11,	11	kiemelt,	12,	12	kiemelt	MMK	kate-

góriákban foglalkoztatottak számára további 4 % bér-
fejlesztés

•	 MTSZSZ	kezdeményezésre	a	főrendelkező	munkakör-
ben plusz 4 %  béremelés

•	 Vezető	váltókezelő	munkakörben	az	alapbér	legalább	
170.000 Ft / hó, de az I. kategóriájú állomáson lega-
lább 175. 000 Ft / hó

•	 Végzetségtől	 függetlenül	 a	 garantált	 bérminimumon	
való foglalkoztatás a vonat fel- és átvevő, valamint a 
váltókezelő munkakörben

TOVÁBBI BÉRINTÉZKEDÉS JÚLIUS 1-től
•	 Kocsimester,	gurításvezető	alapbére	legalább	180.000	

Ft / hó
•	 Felsővezeték	szerelő	vasúti	járművezető,	egyéb	vasúti	

járművezető 10 MMK helyett 11 MMK- ba kerül, lega-
lább 7.000 Ft- os béremelés

•	 Pályamunkás	 és	 vonalgondozó	 betanított	 munkás	 9	
MMK – ba sorolás és garantált bérminimumon való 
foglalkoztatás (középfokú végzettség és 3 éves mun-
kaviszony esetén)

•	 kocsirendező,	vonali	kocsirendező,	sarus	csapatveze-
tő, sarus, vágányfék kezelő, tolatásvezető I., tolatás-
vezető II., biztosítóberendezési műhelyi mechanikai 
előkészítő, karbantartó szakmunkás I., tartalékos vo-
nali tolatásvezető, Villamoshálózat szerelő I., vonali 
tolatásvezető III. munkakörökben dolgozók további 4 
% - os alapbéremelésre jogosultak 

TOVÁBBI EREDMÉNYEK A MÁV-STAT Zrt. MUNKA-
VÁLLALÓI SZÁMÁRA

AZ ÉV ELEJÉN ELFOGADOTT BÉRMEGÁLLAPODÁS 
ALAPJÁN
•	 nemzetközi	 pénztáros,	 számadó	 pénztáros,	 nemzet-

közi jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló (nemzetközi, 
belföldi), járműkarbantartó, kocsivizsgáló , és a sze-
mélyszállítási ügyeletes (amely kizárólag MTSZSZ 
kezdeményezésre részesült a további emelésben) to-
vábbi 4 % - os alapbér bérfejlesztés 

•	 Vizsgáló	főkalauz,	Flirt	motorvonat	vezető,	vezénylő	/	
vezénylőtiszti bértábla, mozdonyvezető,mozdonyfelvi-
gyázó további 3 % - os alapbér béremelés
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Eredmények a versenyszférában Fontos a munkavállaló egészsége
A  munkából - egészségügyi okokból - távolmara-
dottak aránya Magyarországon a duplája, sőt, akár a 
háromszorosa is annak, mint amit ugyanazon vállalat 
környező országokban működő szervezeteinél tapasz-
talnak. A statisztikák tehát sajnos valóban megdöb-
bentőek, így mindenki számára világos, hogy valamit 
tenni kell a munkáltatói oldalon is. Az is jól látszik, 
hogy nem lehet mindent az egészségügyi rendszer 
gyengeségeire fogni, bár igaz, hogy a gyors- és haté-
kony egészségügyi ellátás sokat tud segíteni például 
szűrővizsgálatokkal, illetve jól megszervezett egész-
ségügyi ellátással. 

A világ több országában indultak el az utóbbi évek-
ben, évtizedekben tudatos egészség- és életmód-
programok a munkahelyeken, amelyek mára mérhető 
eredményekkel mutatnak jó példát nekünk is. Ezek a 
programok az orvosi szűrővizsgálatoktól a megfelelő 
egészségügyi ellátáshoz történő hozzáférés elősegí-
tésén át, a mozgás- és táplálkozási programokon ke-
resztül, a pszichés támogatásig az egészségfejlesztés 
minden területét felölelik.

Hazánkban is egyre több nagyvállalat dönt úgy, hogy 
„kézbe veszi” a munkavállalók egészségét és tudatosan 

felépített programokkal, saját 
infrastruktúrával, egészség-
biztosítással, stb. próbál javí-
tani a helyzeten.
Az MTSZSZ a béremelések 
mellett kiemelkedően fon-
tosnak tartja, hogy a megnö-
vekedett feladatok, a túlóra 
és egyéb pszihés és fizikális 
megterheltség mellett figyel-
met fordítsanak a munkálta-
tók a dolgozók egészségére is.

Szakszervezetünk saját szol-
gáltatási palettáján is szere-
pelteti az egészség megőrzési 
ingyenes vagy kedvezménye-
sen igénybe vehető lehetősé-
geket, mint a szemvizsgálat, 
vagy a gyógyászati eszközök 
kedvezményes vásárlását.

PE.

Újabb tagcsoport, sikeres választás
Megalakult a Tetra Pak tagcsoport

Tovább bővült az MTSZSZ ipari tagozata, dolgozói kez-
deményezésre megalakult szakszervezetünk legújabb 
tagcsoportja a budaörsi Tetra Pak Kft-nél. A vállaltnál 
közel 300 fő dolgozik, ahol eddig nem működött ér-
dekképviselet. A gyárban jelenleg két különböző típu-
sú italoskartont gyártanak húsz különböző kivitelben. 
A termékek jelentős részét exportálják. A gyártóüzem 
1992-ben kezdte meg működését. 
Szakszervezetünk, már az első hónapban meghaladta 
a kollektív szerződés megkötéséhez szükséges taglét-
számot. 

Eredményes üzemi tanács választások a MÁV 
Dombóvár PFT szakszán 

A MÁV Zrt. Dombóvár Pályafenntartási Főnökség terü-
letén 2017. szeptember 26-28-án érvényes és eredmé-
nyes üzemi tanácsi választásokra került sor. 80 %-os 
részvétel mellett az MTSZSZ a leadott szavazatok 34 
százalékát kapta meg, szakszervezetünk egyik jelöltje 
a bizottságba is bekerült. 
A siófoki területen a tavalyi év nyarán jött létre a tag-
csoport, akkor a munkavállalók széles csoportja csat-
lakozott az MTSZSZ-hez, amely azóta tovább erősö-
dött. 

A Mercedes Benz Hungary Kft.-nél két évre szóló bér-
megállapodást kötöttünk, közel 20 %-os keresetnöve-
kedést érve el.
A munkaerő megtartása, a fluktuáció megállítása érde-
kében két munkabizottság jött létre a szakszervezetek 
részvételével. A munkáltatóval  együttműködési meg-
állapodás megkötése folyamatban van, amit év végéig 
szeretnénk lezárni. 

A Kühne&Nagel cégnél üzemi tanács és munkavédelmi 
bizottság választás volt ebben az évben, amelyben a le-
hetőségeinkhez mérten jól szerepeltünk.
A szakszervezeti tagjainkat piszkálják a cég középveze-
tői, ezért az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordultunk 
jogorvoslatért, amely eljárás jelenleg még folyamatban 
van.
Közben törekszünk a jó kapcsolat helyreállítására a 
munkáltatóval, reményeink szerint kialakulhat egy kor-
rekt, partneri viszony.

A CabTec Kft. vezetésével egyelőre nehéz a viszonyun-
kat kialakítani, de itt is törekszünk a jó és eredményes 
együttműködésre. A kollektív szerződéses tárgyalások 
megkezdődtek, az MTSZSZ átadta a munkáltatónak a 
tervezetet, amely magában foglalja a munkavállalókat 
érintő valamennyi intézkedésre vonatkozó javaslatunkat. 

A TETRAPAK cégnél új MTSZSZ tagcsoport 
alakult. A cég és a szakszervezet vezetése 
egyeztetett, a munkáltató nem zárkózott el 
az együttműködési megállapodás megköté-
sétől.
Időközben konzultációt kértünk a foglalkoz-
tatás helyzetéről, a fluktuációról és a bér-
helyzetről.

A Robert Bosch Power Tool Kft. cégnél je-
lentősen nőtt a taglétszámunk. Rácz Tamás 
tisztségviselő szeptembertől teljes munka-
időben érdekvédelmi tevékenységet végez. 
A munkáltató irodát biztosított számunkra, 
a folyamatos munkavégzés érdekében. A 
kollektív szerződés összeállítására és meg-
kötésére a szakszervezeti javaslatot meg-
küldtük a munkáltatónak. 
A bértárgyalásra vonatkozó kezdeményezé-
sünket megtettük.

Az Ericsson Magyarország Kft-nél a vállala-
ti struktúra átalakítása van folyamatban. A 
UPC üzemeltetésben foglalkoztatott  mun-
kavállalók munkaidejének elszámolásával 
kapcsolatban vita van a szakszervezet és a 
munkáltató között. Annak rendezésére tet-
tünk javaslatot és tárgyalásokat folytattunk 
a munkáltatóval.

A BKV-nál elindultak a bértárgyalások.

A BKK- BKÜ-BÖK cégeknél a szétválást követően a ki-
szervezett munkavállalók egy évig magukkal vitték a 
BKK jelenleg érvényben lévő kollektív szerződését, azt 
követően felmerült a csoportszintű kollektív szerződés  
megkötése. Annak tárgyalása folyamatban van.

Az Eisberg Kft-nél kialakult a vezetéssel a partne-
ri kapcsolat, az elmúlt időszakban új tisztségviselőnk 
látja el az érdekvédelmi feladatokat. Jelenleg érvényes 
megállapodásaink vannak a cégnél, a munkaerő hiány-
ból fakadó problémák megoldása a feladatunk.

A Magna Kft-nél kollektív szerződés módosítása van 
folyamatban.

A Zarges Kft-nél májusban alakult meg a tagszerve-
zetünk. Ezt követően találkoztunk a cégvezetéssel és 
megbeszéltük az együttműködés formáit, valamint el-
indult a dolgozók bevonása és a felmerült problémák 
egyeztetése, javaslataink összegyűjtése.

A Papst Hungary Kft-nél év közbeni bérmegállapodást 
írtunk alá, amely szerint további órabér emelésre ke-
rült sor október 1-től, valamint az éjszakai pótlék jelen-
tősen emelkedik.
Üzemi tanács és munkavédelmi bizottság választásra 
készülünk, ami még ez évben lebonyolításra kerül.
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Kvízjáték

Július

Melyik mobilszolgáltató biztosít 
kedvezményes tarifacsomagokat 
az MTSZSZ tagjainak?

A helyes válasz: A. Mindhárom 
(Telenor, Telekom, Vodafone)

Nyertesünk: Truczkai Andrea 
a Jabil munkatársa és 
Jantyik Marianna Békéscsabáról.

Augusztus

„Az MTSZSZ által a Rapidus Optika 30 % 
kedvezményt biztosít a lencse és a keret 
árából, illetve 5.000 Ft további kedvezményt 
évente egy alkalommal. Kik vehetik igénybe a 
kedvezményt?” 

A helyes válasz: B. MTSZSZ tagok és 
családtagjaik 

Nyerteseink: Matusné Király Éva a MÁV Zrt és 
Pataki Magdolna a MÁV Szolgáltató Központ 
munkatársa

Szeptember

Hányadik alkalommal kerül 

megrendezésre az MTSZSZ Családi nap?

A helyes válasz: C. Harmadik

Nyerteseink: György Manuéla és 

Szalontainé Fülöp Ágnes Zita 

a MÁV-START Zrt. munkatársai

Október

Mi újult meg szakszervezetünknél az 

elmúlt hónapban?

A helyes válasz: A. www.mtszsz.hu oldal 

(ha még nem láttad, győződj meg róla)  

Nyertesünk:Hertelendy Tünde a 

kecskeméti CabTec cég munkatársa. 

November

Hol található az MTSZSZ központi 
irodája?

A helyes válasz: A. Budapesten a 
Kerepesi út 3. sz. alatt   

Nyertesünk: Albert Beáta budapesti 
tagunk. 

100.000 forintos fizetés emelkedés 
a Train Hungary Magánvasút Kft-nél

A munkavállalók jövedelmi helyzetének javítása érdeké-
ben, az MTSZSZ-el kötött megállapodás alapján a cég-
nél a mozdonyvezetők bére 2017. október 1-jétől bruttó 
100.000 forinttal emelkedik. A magánvasút társaságnál 
2012-ben kezdte meg működését szakszervezetünk, és 
két évvel később, 2014-ben került sor a kollektív szerző-
dés megkötésére.

Nagy befolyással és tapasztalattal rendelkező német 
és magyar szakszervezeti vezetők és HR szakértők 
tartottak előadásokat a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarában. A téma a korszerű érdeke-
gyeztetés lehetőségei és szabályai sokakat érdekelt, 
megtelt a kamara új konferenciaterme. 

A konferencián Buzásné Putz Erzsébet a Mérnökök és 
Technikusok Szabad Szakszervezetének elnöke kifej-
tette a kollektív szerződés egyike azoknak megoldás-
nak, amelyek biztonságot és stabilitást nyújtanak a 
munkavállalóknak. 

Érdekképviseleti együttműködés a 21. században 
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Mitől egyedi a Sberbank a Munkahelyen Program?

A Fair Adósságcsökkentő Plusz1 Személyi kölcsönnel 
bármely, nem jelzálog alapú hitelét kiválthatja!

 Kiszámítható, teljes futamidőre rögzített havi törlesztőrészlet
 Kedvező és a teljes futamidő alatt garantált fix 6,45%-os kamattal 

(THM: 7,00% – 7,23%)* vehet igénybe
 Szabadfelhasználásra is
 3 000 000 Ft-ig egyszerűsített hitelbírálattal

Számolja ki, hogy mennyivel csökkenhet a törlesztőrészlete  
a www.adossagcsokkentohitel.hu weboldalunkon!

1  Fair Adósságcsökkentő Plusz kölcsön igénybevételének feltétele, hogy igénylésekor igazolni szükséges, hogy az adós igazolt havi 
nettó jövedelme eléri a 250 000 forintot, valamint a kölcsön igénybevételének az egyik feltétele, hogy az adós vállalja legalább ezen 
összegű havi jövedelmének a Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett bankszámlájára történő utalását a kölcsönjogviszony és tartozás 
fennállása alatt.

A kamatozás módja a teljes futamidő alatt rögzített (fix). Jelen információk kizárólag a figyelemfelhívás célját szolgálják, amelyekből kötelezettségek egyik félre nézve sem származnak, 
a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja és fenntartja a változtatás és a módosítás jogát, különösen a jogszabályi keretek alapján meghatározott hitelbírálati 
feltételek tekintetében.

* THM értéke: 7,00% – 7,23% 
A THM értéke 500 000 forintos hitelösszegre, 36 hónapos futamidőre kalkulálva. A teljes hiteldíj mutató egyösszegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja során 
a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: 0 Ft bankszámlavezetési díj, 0 Ft folyósítási díj, az igényelt kölcsönösszeg Bankon kívülre történő átutalásának díja 
2 000 Ft és könyvelési díj 1 500 Ft. A THM értéke 3 000 000 forintos hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre kalkulálva. A teljes hiteldíj mutató egyösszegű folyósítás alapján került 
kiszámításra. A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: 0 Ft bankszámlavezetési díj, 0 Ft folyósítási díj, az igényelt kölcsön összeg 
Bankon kívülre történő átutalásának díja 12 000 Ft és könyvelési díj 6 000 Ft.

CSÖKKENTSE 
DRASZTIKUSAN  
BANKI KÖLTSÉGEIT   
A SBERBANK  
A MUNKAHELYEN 
PROGRAMMAL!

A teljes hiteldíj mutató egyösszegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja a jelen tájékoztató meghirdetésekor hatályos kondíciós listában szereplő feltételek szerint, 
az abban meghirdetett akciók és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. Ha az ügyletre vonatkozó Személyi kölcsön – lakossági ügyfelek részére elnevezésű kondíciós 
lista (Hirdetmény) szerinti feltételek változnak, a THM értéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kamatkockázatot. A fenti személyi kölcsönök igénybevételének feltétele, hogy 
az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankunknál bankszámlát nyit és a Kölcsön futamideje alatt azt fenntartja. A Bank az ajánlati kötöttséget kizárja, valamint az esetleges 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A Bank fenntartja az egyedi elbírálás jogát! Részletes feltételekről a Bank fiókjaiban érdeklődhet, vagy a www.adossagcsokkentohitel.hu  
honlapon. A termékek részletes szabályait és az egyéb általános feltételeket a Bank aktuális Személyi kölcsön Hirdetményei, valamint a Bank Általános Szerződési Feltételei 
tartalmazzák. Az előzetes, körültekintő tájékozódás csökkentheti a túlzott eladósodás veszélyét! A túlzott eladósodás komoly pénzügyi nehézséget okozhat Önnek és közvetlen 
környezetének! A hitelfelvétel előtt tájékozódjon a feltételekről és gondolja át a kockázatokat!

Hitelkamat
Hitel 

teljes díja
Hitel 

teljes összege
Hitel 

futamideje

Teljes hiteldíj 
mutató  
(THM %)

Fizetendő 
teljes összeg

Törlesztő 
részletekMértéke 

(%) Típusa

6,45 Fix 
kamatozás 550 541 Ft 3 millió forint 5 év 7,00 3 550 541 Ft 59 596 Ft

Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezet tagjainak kapcsolattartója:
Pokó Judit | +36 (30) 982 5005 | judit.poko@sberbank.hu 
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Forradalmak kora az irodákban is
Ma nagyobb kihívás megtartani a munkaerőt, mint 
megszerezni azt. Régen a cégek béremeléssel motivál-
ták munkavállalóikat, de ezzel egy idő után nem tudtak 
egymás közt versenyezni, így mára inkább a rugalmas 
munkaidő, az innovatív munkakörnyezet az, ami számít. 
A techóriások idejében felismerték, hogy inspiráló iro-
dákban a dolgozók szívesebben, nem mellesleg haté-
konyabban tevékenykednek.

Hazánkban is évek óta egyre nagyobb az igény az olyan 
irodaház típusokra, amelyek már nem csak műszaki 
paramétereikkel tudnak kitűnni - hisz ezekkel majd-
nem minden újépítésű irodaépület rendelkezik -, ha-
nem olyan plusz kiegészítésekkel, extrákkal is rendel-
kezzenek, mint például a dolgozók életét megkönnyítő 
szolgáltatások és a közeli rekreációs lehetőségek, me-
lyek hozzájárulnak a munkahelyi jól-léthez.

Milyen az ideális környezet?

Az irodaház központi elhelyezkedése kiemelt jelentőség-
gel bír, hogy az minél könnyebben megközelíthető legyen. 
Az	 Y	 generációnak	 különösen	 fontos,	 hogy	 közel	 érezze	
magát a történésekhez, elérhető távolságban legyenek 
közösségi terek, éttermek és kávézók, ahová akár ügyfél-
találkozókat is szervezhet. Ezzel ellentétben az X generá-
ciónak sokkal inkább az óvodák, az iskolák és a vásárlási 
lehetőségek közelsége számít kiemelten. A zöldövezet és 
a környezettudatosság azonban minden generáció szá-
mára meghatározó: ha kicsit ki akarnak szakadni a mun-
kából, legyen lehetőségük sétálni a szabadban, feltöltődni 
egy edzőteremben vagy közeli sportpályán.

A vállalatoknak és munkavállalóiknak kardinális kér-
dés az irodaépület építészeti kialakítása. Az open offi-
ce-okban a legtöbben arra panaszkodnak, hogy nincs 
meg a személyes terük, ezért egyaránt szükségesek a 
kollaborációs terek, de a magántelefonálásra alkalmas 
csendesebb zugok is. Fontos szemponttá vált tehát az 
irodák ergonómiai kialakítása során a személyre szab-
hatóság és hogy biztosítva legyenek a munkafolyama-
tok által megkívánt elvonulási lehetőségek.

A fiatal munkavállalók alapvető elvárása, hogy laptopja-
ikkal bárhol dolgozhassanak, ez pedig multifunkcioná-
lis terek létrehozását teszi szükségessé. A különböző 
szituációkhoz és igényekhez alkalmazkodó irodaterek 
több alkalmi találkozóhelyet biztosítanak, erősíthetik a 
csapatmunkát és akár a mobil munkavégzést is lehető-
vé teszik. A megfelelő bérezés mellett így a jó helyen, jó 
környezetben lévő iroda is nagyon fontos toborzó esz-
közzé vált.

Forrás: HR Portal




