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Az MTSZSZ meghívást kapott
a Szakképzési Innovációs Tanácsba
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
bekapcsolódik a Szakképzési Innovációs Tanács munkájába.
A Szakképzési Innovációs Tanács a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását segítő,
szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő
országos testület.
A testület legfőbb célja, hogy rendszeres fórumot biztosítson az érdemi párbeszédhez a kormányzat és a szakképzési rendszer meghatározó szereplői között.
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete több
mint hatvan vállalatnál van jelen, olyan, a nemzetgazdaság számára is meghatározó cégeknél, mint a Mercedes-Benz, az Opel, az Ericsson, vagy a MÁV-csoport. Így
széleskörű ismeretekkel rendelkezik a versenyszféra és
a közszolgáltató vállalatok munkavállalóinak és munkáltatóinak foglalkoztatási és képzési helyzetéről, illetve
problémáiról.
A Szakképzési Innovációs Tanács tagjai a kormányzati
szervek képviseletében minisztériumok, oktatási szervezetek, kamarák, kiemelt nagyvállalatok és érdekképviseletek.
Az MTSZSZ kiemelten fontos feladatának tekinti a munkavállalók képzését, a szakképzést és felsőoktatási képzést, amely felkészíti a dolgozókat a munkaerőpiac új
kihívásaira.

Fő cél,vonzóbbá kell tenni a szakképzést. Jó szakemberekre van szükség, akiket meg kell becsülni.
A SZIT a munkaalapú társadalmat szolgáló korszerűsítéseket szorgalmazza, ezért a piaci szereplőkkel szövetségben három fő célt jelöltek ki: a technikusi képzés
megteremtését, a szakmai tanárok utánpótlásának biztosítását, valamint a tanműhelyfejlesztést.
A szakgimnázium jelenlegi 4 + 1 éves képzési struktúráját
a technikum 5 éves képzése váltja fel, amelynek zárásaként a négy közismereti tantárgyból kell érettségi vizsgát
tenni, az ötödik helyébe a szakmai vizsga lép, emelt szintű érettséginek megfeleltetve. Jó eredményű technikusi
vizsga egyenes utat jelent a szakirányú felsőoktatásba.
A technikus képzés a mérnökképzés előszobájává válik.
Ugyanakkor azok, akik nem tanulnak tovább, olyan technikusi végzettséggel rendelkeznek majd, amellyel jól el
lehet helyezkedni, bármely ágazatról legyen is szó.
A szakmai oktatókat meg kell becsülni, ezért egy speciális szakképzési minősítési rendszer kialakítására törekszenek, amellyel növelni akarják az oktatók anyagi
elismerését, közelítve a jövedelmi szintjüket az ágazatra
jellemzőhöz. Szeretnék elérni, hogy vállalati szakemberek kedvet kapjanak óraadókként átadni tudásukat az
iskolákban, behozva a legfrissebb innovációkat, így modernizálva a tananyagot. Cél az is, hogy cégek helyszínt
biztosítsanak a szakoktatók továbbképzésére.
A harmadik lényeges pont a fentiekkel összefüggésben
a tanműhelyfejlesztés. Szeretnék megteremteni annak a
lehetőségét, hogy a diákok korszerű eszközökkel, naprakész technológiával ismerkedjenek meg.

ERRŐL ÍRTUNK….
5 éve (2014 / 2)

15 éve (2004 / április)

- Az MTSZSZ nem írta alá a MÁV Zrt. idei 		
bérmegállapodását
- Veszélyben a magyar felsőoktatás nemzetközi 		
elismertsége
- 20. Mérnök - Technikus Bál
- MTSZSZ kollektív szerződés tárgyalások a szügyi
cabrio tető gyártó cégnél
- A Cargós mozdonyvezetők életéből

- X. Mérnök – Technikus Bál, díjazottak és meghívottak
- Széchenyi: A műszaki modernizáció élharcosa
- Május elsejétől működik az egységes munkaügyi
adatbázis
- Magyar diplomával az EU-ban
- Integráció 2004 – A mérnök szemével
- Mérnökök a Parlamentben

10 éve ( 2009 / 2)

25 éve (1994 / május)

- Bemutatkozik az MTSZSZ Egészségügyi Tagozata
- MTSZSZ irodát nyitottunk Miskolcon, Nagykanizsán,
Déli pályaudvaron
- 24 új tagcsoport alakult eddig 2009-ben
- 20 éves az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
- Országos Érdekegyeztető Tanács megállapodása
a 2010. évi minimálbérről, garantált bérminimumról
és a keresetek 2010. évi alakulásáról
- Signál biztosító ajánlata az MTSZSZ tagjainknak

- Műszaki Értelmiség és az Érdekvédelem 1944-1948
szemelvények a jogelőd szakszervezet történetéből
- Tagszervezeteink
- 64. Autólexikon
- Értek meglepetések – beszélgetés Széles Gáborral
- Jogszabályi ismertetés
- Divattükör
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25 ÉVES A GÚLA
Negyedévszázaddal ezelőtt, 1994 május második felében jelent meg először a Gúla magazin,
a Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének lapja.
Az újság nyitó gondolata szerint: „Ilyen címmel nyilván
a reáltudományok hívei és elkötelezettei indítanak lapot – vélhetné a felületes szemlélő. A Gúla azonban a
tájékoztatás teljességére, tehát szintézisre törekszik….
Természetes, hogy a mérnökök és technikusok szakszervezetének lapja az élet aktuális jelenségeire figyeljen, és a jövő egyetemes, minden részkultúrát egységbe
foglaló műveltségeszményének legyen elkötelezve.”

Az első szám szerkesztőbizottsága: Buzásné Putz Erzsébet, Sárközi Ilona, Venczel Kati, Dr. Végh Lajos
Felelős szerkesztő: Alpek Zoltán Imre, gazdasági vezető Pogány Györgyné volt. A nyomtatás a KOMP Nyomdában Solymáron készült.
Az induláskor a tervek arról szóltak, hogy a lap havonta
fog megjelenni, melynek témái az érdekvédelem, gazdaság, tudomány, művészet, jog, világtükör, divat, ifjúság világából kerülnek majd ki.
Szakszervezetünk elnökének üdvözlő gondolatai napjainkban is aktuálisak és akár a mostani jubileumi kiadás
nyitógondolati is lehetnének: „Napjainkban egyre fontosabb feladat hárul ránk, szakszervezetekre. Küzdünk
a munkahelyek megtartásáért, a munka és a szociális
körülmények javításáét, a technikai színvonal emeléséért. Mindezen küzdelmeink középpontjában az ember, a
műszaki, az alkotó ember áll. Legfontosabb célunk az
egyén boldogulásának elősegítése.”
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A lap felelős szerkesztője, Alpek Zoltán így köszöntötte az
olvasókat: „Szeretnénk, ha minden olvasó egy kicsit sajátjának tekintené ezt az újszülöttet. Ez az első, azaz a bemutatkozó szám, a mustármag. Reméljük, jó talajba kerül
s fává terebélyesedhet. Természetesen ehhez elsősorban
az kell, hogy elnyerjük a kedves olvasóink bizalmát.”
Az idők során tematikus különszámok jelentek meg, amelyek egy – egy esemény vagy rendezvény kapcsán kerültek
kiadásra. Ilyen alkalom volt 2016 szeptemberi Siker-konferencia, vagy a X. jubileumi hajókonferencia.

A 25 év alatt a lap többször átalakult, igazodva a kor követelményeihez, a tagság összetételéhez és elvárásaihoz.
Legutóbb három éve (2016 / 1) került átstrukturálásra a
magazin, amely bővebb oldalszámban, negyedévente színes kivitelben jelenik meg. Nem a napi aktualitásokra,
hanem a hosszabb, időtálló hírek, események megjelenítésére törekszik. Ezen időponttól valamennyi kiadás a
honlapra is felkerül és elektronikusan is elérhető. A szerkesztőbizottság állandó tagjai Buzásné Putz Erzsébet és
Novodonszki András, alkalmanként jelenik meg írása
Révész Györgynek, Kása Attilának, Somlai Szilárdnak.
A nyomdai munkákat az A-Z Stúdió Kft végzi.
Az utolsó oldalon a 25 év alatt megjelent újság címlapjaiból látható válogatás.
Szöveg: Novodonszki András
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Kongresszust tartott az MTSZSZ
2019. május 23-án tartotta éves kongresszusát a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete.
A rendezvényt Buzásné Putz Erzsébet a szakszervezet elnöke nyitotta meg.
valamint a regionális MTSZSZ napokat, amelyek Kecskeméten, Tiszaújvárosban, és Ferencvárosban voltak.
Szólt az MTSZSZ Akadémiáról, a képzések fontosságáról
is.
Pénzügyi beszámolójában a stabilitást emelte ki, amely a
2018. évet is jellemezte.
A Kongresszuson résztvevők egyhangúlag fogadták el
mindkét beszámolót.

Tevékenységi beszámolójában szólt az előző évben megkötött bérmegállapodásokról, a változó munkaerőpiaci
kihívásokról, a versenyszférában és a közszolgáltató vállalatoknál elért eredményekről. Kiemelte a Bosch vállalatnál elért kiváló üzemi tanács választási eredményt.
Bemutatta a legújabb kommunikációs csatornákat a
wikipédiát és az Instagramot, elemezte a facebook és
a honlap működését, valamint az országos és regionális médiában való megjelenéseinket. Ismertette a 2018.
évben alakult vállalati tagcsoportokat, és a tavalyi év
óta működő új szolgáltató partnerek tevékenységeit. A
tavalyi év sokszínű és széleskörű rendezvényeiről is tájékoztatót adott, kiemelve az országos Családi Napot,
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A felügyelő bizottság is megtette jelentését, amely szintén a kiegyensúlyozott és felelős gazdálkodást, illetve a
növekvő megtakarításokat hangsúlyozta.
Módosításra került néhány kisebb ponton az Alapszabály.
A rendezvény zárásaként bemutatásra került szakszervezetünk kabalababája.
Szöveg és fotó: Novodonszki András
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Választások a Rail Cargó Hungária Zrt.-nél
Március 18-21 között üzemi tanácsi és munkavédelmi
képviselő választásokra került sor a Rail Cargo Hungáriánál.

Szakszervezetek eredményei az RCH-nál megtartott üzemi tanács választások alapján

Az MTSZSZ az üzemi tanácsi választásokon 27,70%-os, a
munkavédelmi képviselő választásokon 30,7%-os eredményt ért el, ezzel megőrizte 5 évvel ezelőtti pozícióját
a vállalatnál.
Az MTSZSZ eredményei területenként:
Üzemi Tanácsi eredmények:
Központi Szervezet: 47, 45 %
TÜK Kelet: 19, 47 %
TÜK Nyugat: 31, 69 %
Munkavédelmi képviselői eredmények:
Központi Szervezet: 46, 55 %
TÜK Kelet: 22, 81 %
TÜK Nyugat: 22, 25 %
A testületekbe beválasztott tagjaink valamennyi munkavállaló érdekét szem előtt tartva fog dolgozni a jobb és
biztonságosabb munkahelyekért.
A szavazatukkal jelöltjeinket támogató munkatársak voksait köszönjük. A bizottságokba kerülőknek gratulálunk
és eredményes munkát kívánunk!

Választások a MÁV-START Zrt.-nél
2019. áprilisában a MÁV-START szervezeti egységein
üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokat
tartottak. Az üzemi tanács választásokon szakszervezetünk szerepelt a legjobban az érdekképviseletek közül,
mivel jelöltjeink kapták a legtöbb szavazatot 16.465-öt.
Az 5 évvel ezelőtti eredményeinket 3,3 % javítottuk meg,
így a mostani voksoláson a szavazatok 26,82 % szereztük
meg, ezzel első lett az MTSZSZ. A munkavédelmi képviselő választáson több, mint 14 ezer szavazatot kaptak jelöltjeink, így ezen a területen is sikeresen szerepeltünk.

MÁV - START Üzemi tanács választások
Terület

2014

2019

Budapest TSZVI

18,7

23,4

Szeged TSZVI

24,6

24,0

Debrecen TSZVI

16,5

22,2

Miskolc TSZVI

28,6

35,3

Pécs TSZVI

23,2

24,5

Szombathely TSZVI

13,5

15,4

20,24

23,95

Budapest JBI

25,4

26,7

Szeged JBI

21,4

25,4

TSZVI Összesen

Debercen JBI

0

12,6

Miskolc JBI

37,8

37,1

Pécs JBI

32,8

20,4

0

0

JBI Összesen

20,43

22,81

Irányítás Összesen

52,4

61,8

Szolnoki JJ Összesen

27,5

25,2

Mindösszesen

23,49

26,82

Szombathely JBI
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Választások a MÁV Zrt.-nél
2019 tavaszán a MÁV Zrt-nél is üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselőket választottak a vasutas munkavállalók. Számos területen került sor a voksolásra, azért
nem mindenhol mert az elmúlt évek során a szervezeti
egységek változásai miatt több helyen már lezajlottak a
választások.
Az MTSZSZ jelöltjei ebben a választási ciklusban több
mint 9100 szavazatot kaptak, ami 24, 06 % -os eredménynek felel meg, ezzel több, mint 50 helyen szereztek

mandátumot. Számos szolgálati helyen az üzemi tanács tagjainak többségét az MTSZSZ jelöltjei adják, így
Ferencváros Forgalmi Csomóponton vagy Budapest Területi Igazgatóságon, emellett kiválóan szerepeltünk
Békéscsaba, Szolnok, Nagykanizsa, Vésztő Forgalmi
Csomópontokon, illetve Miskolc, Szombathely és Szeged Területi Igazgatóságokon. Figyelemre méltó, hogy
jelöltjeink a PFT Főnökségeken (Dombóvár, Szolnok) is
be tudtak kerülni a helyi üzemi tanácsokba.

Gondolatok a választásokról
Ez év tavaszán a MÁV Zrt.-nél és a MÁV-START Zrt.-nél is üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokra
került sor, amelynek eredményei az előzőekben olvashatóak.
A lebonyolításában, a szervezésében, illetve jelölést vállaló tagjaink közül kérdeztünk meg néhányat, hogy miként
élték meg a választást, hogyan látták és miként értékelik az MTSZSZ szereplését
Novodonszki András, üzemi tanács tag, választási koordinátor, Irányítás
A 2019. évi üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választásokon több oldalról is érintett voltam. Egyrészt, az Irányítás szinten üzemi tanácsi induló jelölt,
másrészt a vállalati koordinációs bizottságba delegált MTSZSZ tag, harmadrészt szakszervezetünknél a teljes választás megszervezése, összefogása is az
én feladatom volt a MÁV-START-nál, természetesen ebben többen voltak segítségemre. Összetett, sok munkával telt időszak volt, de megérte, mert megítélésem szerint kiválóan szerepeltünk és nagyon jó eredményt értünk el.
13 szervezeti egységen, 119 üzemi tanács jelöltünk és 102 munkavédelmi képviselő jelöltünk indult a választásokon, 129 fotót kellett beszerezni, 15 különböző
plakát készült, összesen 450 példányban, amit ki kellett nyomtatni és eljuttatni a
helyszínekre.
Nagyon sok tagunknak tartozom köszönettel, akik segítették ennek a kiváló eredménynek az elérését, vagy úgy, hogy jelöltként vállalták a szereplést, vagy választási
/ szavazatszedő bizottságba való delegáltként őrizték a választások tisztaságát.
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Jantyik Marianna, üzemi tanácsi képviselő jelölt, 				
Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság, Szeged
Megtiszteltetés volt számomra a felkérés, hogy induljak az ÜT választáson, és
büszkeséggel töltött el, hogy az MTSZSZ-t képviselhetem.
A saját lehetőségeimhez kissé szkeptikusan viszonyultam, hiszen tudtam, jelen
esetben egy eredmény eléréséhez a tenni akarás mellett nélkülözhetetlen az
ismertség is, s ez utóbbi hiányzott.
Azonban az ezzel vállalt feladatomat, ami többek közt a segítségnyújtásban mutatkozik meg, továbbra is fenntartom, bárki bizalommal fordulhat hozzám.
Ismerve az MTSZSZ tevékenységét - mely a tagjai érdekeit, biztonságát védve a hatékony kommunikáción, a bizalmon és az állandó fejlődésen alapszik -, nem volt
kétségem afelől, hogy országos- és egyes területi szinten is kiváló eredményt ér el.
A körültekintően és gondosan megtervezett szervezés valamint kampány ellenére fontosnak tartom a választási rendszer reformálásában tett intézkedéseket a biztonságosság érdekében.

Miskárik László, munkavédelmi képviselő jelölt és üzemi tanács tag,		
Járműbiztosítás Igazgatóság Debrecen
A sors és a Választók akaratából Üzemi tanács tag lettem a MÁV-Start Zrt Debrecen JBI területén. Szavazóbázisunk döntő többségében más szakszervezetek
tagjaiból és nem szakszervezeti tagokból állt. Ránk is szavaztak, nem kevesen.
Várnak valamit. Mást, jobbat, mint ami eddig volt. Meg kellene felelni a vállalható elvárásoknak. Az erre kiszabott idő elkezdődött. Igyekezni fogok, hogy jó
üzemi tanács tag legyek. Elérhető vagyok azok számára, akikért az üzemi tanácsnak dolgoznia kell. A Választóknak köszönöm a bizalmat.

Vismeg Gyuláné, munkavédelmi képviselő és üzemi tanácsi jelölt, 		
Járműbiztosítási Igazgatóság Miskolc
MTSZSZ tagként nem első alkalommal veszek részt a Start Üzemi Tanács és
Munkavédelmi képviselő választáson.
Véleményem szerint ebben az évben zajlottak a legszervezettebben a választások.
Nagy segítség volt, hogy a választások megkezdése előtt, minden Ügyvivőt, aki
valamilyen tevékenységet végzett a választások során, felhívtak a központba,
ahol teljes körű tájékoztatást kaptunk az előttünk álló feladatokról.
Fontos volt az is, hogy a Startnál zajló választásokat egy ember koordinálta a
központból, aki folyamatosan tartotta velünk a kapcsolatot, és az aktuális, határidőkről, tevékenységekről tájékoztatott bennünket.
A helyi Ügyvivők hozzáállása és szervezésben való részvétele elősegítette a választások sikerét. Miskolcon zökkenőmentesen zajlottak a választások, ez nagy
mértékben köszönhető a „rutinos” Választási Bizottsági tagjainknak, akik nem
először végzik ezt a tevékenységet.
A fényképes választási plakátok szerepét abban látom, hogy több területről kaptam olyan visszajelzést, hogy a választó név szerint nem tudta volna beazonosítani a jelölt nevét, de a fénykép segítségével tudta, hogy kiről van szó.
Örülök, hogy jó eredménnyel zártuk a választást.
Gratulálok a megválasztott Üzemi Tanács és Munkavédelmi Bizottsági tagjainknak és sok sikert kívánok munkájukhoz.
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Bereczki Erzsébet, üzemi tanács tag, Irányítás
Szeretek tenni az emberekért, mindig is szerettem. Főleg, ha olyan közösségért
dolgozhatok, akikkel az időm legnagyobb részét töltöm. Úgy gondolom, hogy egy
cég üzemi tanácsa sokat tud tenni a munkavállalókért, értünk, azért, hogy egy
megváltozott élethelyzetben is tanácsot, segítséget kapjunk. Ezért is volt nagyon
megtisztelő az MTSZSZ felkérése, hogy induljak 2019. évben a MÁV-START Zrt.
Irányítási szintjének üzemi tanács választásán. A választás előtt úgy gondoltam,
hogy inkább olyan kollégáknak van esélyük bejutni a bizottságba, akik jóval több
időt töltöttek már el a vállalatunknál, mert többen ismerik a nevüket vagy a munkájukat. Ennek ellenére a kollégáimnak hála megfelelő mennyiségű szavazatot
kaptam és bekerültem a bizottságba, aminek végtelenül örülök. Ez nem csak azt
jelenti, hogy bizalmat szavaztak nekem, hanem azt is, hogy az a rengeteg közös
munka és egyeztetés, valamint idő, amit együtt töltünk, esetleg mosoly a folyosón
miközben köszöntjük egymást igenis megéri, mert ők úgy gondolták, hogy tehetek értük valami jót. Köszönöm nekik és ezen az úton megyek tovább.

Kanó Zoltán, választási bizottsági tag,						
Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság, Budapest
Az a megtiszteltetés ért engem ez év januárjában, hogy a szakszervezet vezetése megbízott a 2019 évi üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választási
lebonyolításában való részvételre. A választási bizottság január végén alakult
meg Budapesten. Az MTSZSZ-t ketten képviseltük, Bagi Éva Edit tagtársammal.
Természetesen rajtunk kívül még más szakszervezet képviselői is jelen voltak,
összesen 13-an. Nekem a 33 éves vasúti pályafutásom alatt ez volt az első ilyen
jellegű tevékenységem, de a többiek nagy része sem végzett még ilyen munkát.
Mivel a budapesti TSZVI földrajzilag és létszámilag is az ország legnagyobb
egysége, így nem unatkoztunk, mert volt bőven mit csinálni. A kezdeti nehézségek és érdek különbségek ellenére elég jól, olajozottan mentek a dolgok. A
választás két fordulós volt, áprilisban illetve májusban zajlott le. El kell mondanom, hogy Hatvan állomáson viszonylag magas volt a részvétel, a többi telepállomásokhoz képest. Úgy tudom, hogy a eredménytelenség miatt, egy év múlva
meg kell ismételni a választást. Természetesen a szakszervezet és a kollégáim
számíthatnak rám, amíg bírom erővel.

Tokaji Ferenc, munkavédelmi képviselő és üzemi tanács tag, 			
Forgalmi Csomópont Békéscsaba
Ebben az évben tudtuk, hogy üzemi- és munkavédelmi választás lesz a csomóponton. Előzetesen már a tagjaink körében érdeklődtem, ki vállalna jelöltséget,
ki lehet esélyes. A jelölt állításnál törekedtünk arra, hogy minden munkakörben
legyen jelöltünk - forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, tolatásvezető, nappalos
munkavállaló. A jelölteknek ezúton is szeretném megköszönni, hogy vállalták a
jelöltséget és az MTSZSZ-t képviselték a választáson. A választási bizottságba
is jelen voltunk.
A választás előtt reálisan nézve az esélyeket 1-2 főt tartottam esélyesnek a bekerülésre. Kettő lett belőle, aminek nagyon örülök. Munkavédelmi képviselőnek egy főt választottak meg. Így az MTSZSZ Békéscsaba Forgalmi Csomóponton tovább erősödött.
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Babarczi Annamária, munkavédelmi képviselő és üzemi tanács tag, 		
Területi Igazgatóság Budapest
Munkavégzésem során a kiegyensúlyozottságra törekszem. Ennek szerves részének tekintem a munkavállaló és a munkáltató közötti harmonikus együttműködést. Korábbi szolgálati beosztásaimban önkéntes aktivistaként, majd választott érdekképviseleti tagként tevékenykedtem. Hosszas unszolásra fogadtam el
a jelölti felkérést. Sok támogatást kaptam hozzá, mely segített meggyőzni arról,
a magam részével hozzá tudok tenni az egészhez. Kitűnő kollégák között kellett
vállalnom a megmérettetést. Meg szeretném köszönni a jelölő MTSZSZ, valamint a szavazatával engem támogató munkatársak megtisztelő, esetenként
megelőlegezett bizalmát!

Jéger András, munkavédelmi képviselő és üzemi tanács tag, 			
Forgalmi Csomópont Ferencváros
Nagy várakozással készültünk az idei választásokra. A jelöltek összeállításánál
figyelembe vettük, hogy aktív munkavállaló és minél többek által ismert dolgozóról legyen. Igyekeztünk, hogy minden beosztás képviselve legyen. Gondolok
itt a tolatásvezetőtől a forgalmi szolgálattevőig. A fiatalok is meg lettek szólítva,
hiszen rájuk kell majd építeni a jövőt.
Az MTSZSZ szép eredményt ért el az előző választáshoz képest 4 helyet szereztünk meg a lehetséges hétből, így személyemben az üzemi tanács elnökét is mi
adjuk. Úgy gondolom, hogy ezt az eredményt még lehet tovább fokozni őszinte
és kitartó munkával.
A kollégáknak szükségük van a tájékoztatásra, igényük van a jobb körülményekre és természetesen a bér is kiemelten fontos tényező. Minél nagyobb a tagság
a szakszervezetben, annál nagyobb az összetartás, hiszen a munkánk csapatmunka. A munkafolyamatok egymásra épülnek, így lesz a kerek az egész. Az új
üzemi tanács minden dolgozó érdekét képviselni fogja.

Kovács László, választási bizottsági tag, Járműbiztosítási Igazgatóság, Budapest
A választások lebonyolítása részemről elég gyors lefolyású volt. Április 24-én
dőlt el, hogy én leszek - az eredménytelen első forduló után - a Választási Bizottság elnöke. Május 2-án már a szavazólapokat nyomtattuk és hitelesítettük,
hogy 3-án a szavazatszedőknek át tudjuk adni a területenkénti dokumentációt.
Szerencsére vannak olyan munkatársak, akik részt vettek már az ilyen jellegű
közösségi munkákban, segítenek, sokszor saját szabadidejüket sem sajnálva.
Az emberekkel kapcsolatban sajnos az a tapasztalatom - már az első forduló
alapján is mint szavazatszedő - hogy érdektelenek. Nem tudják, hogy ennek a
választásnak mi a jelentősége, nem érdekli őket, pedig az ő érdekükben történik.
Sokan csalódtak a szakszervezetekben az elmúlt évek intézkedései és a bérek miatt.
Azt viszont nem veszik észre, hogy eredményesen fellépni, a munkáltatónál elérni
valamit csak széles támogatottsággal, tömeggel lehet. Ez sajnos országos trend.
A választások kapcsán főleg az első fordulóban kiderült, hogy az MTSZSZ-nek van
még tennivalója abban, hogy a szervezetet, és a jelöltjeit jobban megismerjék.
Például ki lehetne hangsúlyozni, hogy az MTSZSZ miben más a többi vasút területén tevékenykedő szakszervezettől. Összességében pozitív tapasztalatként éltem
meg az egész folyamatot. Sok érdekes embert ismertem meg a munka során.
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Balesetbiztosítás

6+1Ft / liter az üzemanyag árából

Egyedi percdíjak

Egyedi percdíjak

Egyedi percdíjak

SIGNAL Biztosító

MOL

Vodafone

Telenor

T Mobile

Cargorent Kft

Komplex-Car Bt

Hotel Juventus

Panoráma üdülés
Horvátországban

Service4You

Öltönybirodalom

Baross Vendéglő

Rapidus Optika

100%

Jogi tanácsadás /
jogsegély

12% az üzlet által forgalmazott termékekből
15 % a meghirdetett csomagárból
MTSZSZ kód alapján (interntes foglalás
esetén)
10 % a meghirdetett csomagárból
MTSZSZ kód alapján
15 % általános napi szolgáltatás árából;
5% az aktuális akciós ajánlatok árából,
további kiegészítésként az exkluzív
csomag félpanziós ellátásához üdítőt,
vagy ásványvizet, az akciós csomaghoz,
velcome drinket biztosít
15 % a javítások, szervízmunkák díjából; 10 % szervízeléshez sükséges
alkatrészek árából
10 % az autóbérlés napi díjából és a
hozzátartozó kilométerdíjból

Ingyenes szemvizsgálat; 30 % a
szemüvegkeretből; 30 % a lencséből;
Kitelepülések alkalmával további kedvezmények
5 % a legmagasabb árú napi menűből,
10 % az étlapról történő rendelés

Kedvezmény

Szolgáltató

MTSZSZ tagkártyával
MTSZSZ tagkártyával

Miskolc, Lórántffy zs u. 51
Budapest, XXII kerület,
Gyár utca 15. E épület

Velence, Kisköz 6

MTSZSZ kóddal

MTSZSZ kóddal

Országosan
MTSZSZ irodán keresztül

MTSZSZ tagkártyával

Budapest, XVIII kerület
Üllői út 311/a

www.cargorent.hu

www.komplex-car.hu

www.hoteljuventus.hu

http://mtszsz.hu/hirek/mtszsz-panorama-udulesi-kedvezmeny

www.s4yhotels.hu ; www.optimumhotels.hu

http://mtszsz.hu/file/downloader9/9.pdf

www.barossvendeglo.hu

MTSZSZ tagkártyával

Budapest, VIII. kerület,
Kerepesi út 1.

http://mtszsz.hu/file/downloader9/4.pdf

http://mtszsz.hu/file/downloader9/2.pdf

http://mtszsz.hu/file/downloader9/35.pdf

http://mtszsz.hu/file/downloader9/13.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=tdmDx8sFM3c

További részletek

http://mtszsz.hu/file/downloader9/20.pdf

MTSZSZ igazolással

MTSZSZ igazolással

MTSZSZ igazolással

MTSZSZ-MOL kártyával

MTSZSZ irodán keresztül

MTSZSZ irodán keresztül

Igénybevétel módja

Budapest, Váci út 19-21.
MTSZSZ tagkártyával
Millenium Center 1 emelet

Országosan

Országosan

Országosan

Országosan

MTSZSZ irodán keresztül

MTSZSZ irodán keresztül

Elérhetőség

MTSZSZ kedvezmények
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Budapest, XVIII. kerület,
Hengersor u. 25

10 % az álatal forgalmazott gépkocsik
vételárából, 10 % a szekszervizben
elvégzett javítások, szervizmunkák
díjából

10.000 Ft kedvezmény

Wellness & Fitness kombinált belépők
20 % kedvezménnyel

CARCOMPLEX
SUZUKI

AszuCar Autósiskola

Thermal Hotel
Aquincum Aronia
Spa&Wellness
központ

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ tagkártyával

Igénybevétel módja

Kedvezményes bankszámlák

4 % kedvezmény

egyedi ajánlat

10 % (meghatározott napokon)

30%

10%

Erste Bank

CarMix

Opel Tóth

Praktiker

Láng Autóalkatrész

Pátria Papír
szaküzlet

MTSZSZ tagkártyával

Budapest, IX kerület,
Üllői út 33-37

20%

10%

Iparművészeti
Múzeum

Novetex Matrac

Országosan

MTSZSZ tagkártyával

Hajdúszoboszló

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ tagkártyával

Hotel Silver superior 10%

Országosan

Országosan

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ-LIGA kártya

Budapest, XIXI kerület,
Üllői út 194
Országosan

MTSZSZ igazolással

autóalkatrész web áruház

MTSZSZ kóddal

MTSZSZ tagkártyával

Kedvezményes / ingyenes számlavezetés Országosan

OTP
Országosan

MTSZSZ-LIGA kártya

Országosan

Kedvezményes bankszámlák

UniCredit Bank

MTSZSZ tagkártyával

Kedvezményes hitel kiváltás

SBERBANK

Országosan

Budapest, Árpád fejedelem
MTSZSZ tagkártyával
útja 94.

Kecskemét, Kőhíd u 12.

Elérhetőség

Kedvezmény

Szolgáltató

www.matrac.hu

www.imm.hu

www.hotelsilver.hu

www.patriapapir.hu

www.langauto.hu

http://www.liganet.hu/news/9094/Praktiker_
Partnercges_tjkoztat_2019._I._LIGA.pdf

http://mtszsz.hu/file/downloader9/7.pdf

www.carmix.hu

http://mtszsz.hu/file/downloader9/5.pdf

http://ligapenzugyiportal.hu/

http://mtszsz.hu/file/downloader9/6.pdf

http://mtszsz.hu/file/downloader9/26.pdf

http://mtszsz.hu/file/downloader9/10.pdf

http://mtszsz.hu/file/downloader9/25.pdf

www.carkomplex.hu

További részletek

Bemutatkozik
Az elmúlt évben az MTSZSZ 2 órás figyelmeztető sztrájkot
tartott a cégnél. Hogyan emlékeztek vissza erre a napra?
Egy sikeres sztrájk megszervezése és lebonyolítása nagyon sok odafigyelést, valamint munkát igényel. Mindenki feszült ilyenkor és természetesen a munkáltató
is megtesz mindent, hogy a sztrájk ne legyen sikeres.
Szerencsénkre nem csak tagjaink, hanem nagyon sok
munkavállaló is támogatott minket és így sikeresen
vettük az akadályt. A vállalat svájci vezetősége látva a
dolgozói eltökéltségét, egyeztetésre hívta az MTSZSZ
elnökét valamint alelnökét és a sikeresnek minősített
tárgyalás után elértük a kitűzött 10 %-os béremelési
célt.

Magyar Miklós és
Magyarné Kuzman Zsuzsanna

Zsuzsanna és Miklós 2016 óta őszétől az MTSZSZ tagjai
a kecskeméti CabTec cégnél az MTSZSZ tisztségviselői
Hogyan kerültetek kapcsolatba az MTSZSZ-szel? Mióta
vagytok tagok?
2016 szeptemberében kezdtünk el gondolkodni rajta,
hogy szükség lenne egy érdekvédelmi szervezetre a Cabtec Kft.-nél. Nem igazán tudtunk, hogy milyen irányba induljunk el, de az egyértelműen látszott, hogy valamilyen
segítségre lenne szükségünk a cégünknél lévő munkatársaknak. Szűk munkatársi körben kezdtünk elsősorban
érdeklődni és megbeszélni a felmerülő problémákat, de
gyakran falakba ütköztünk, hiszen nem állt mögöttünk
egy olyan szervezet, aki már találkozott hasonló jellegű
problémákkal. Ismertségi körünkből ajánlották Kása Attilát, hogy vele beszéljünk, mert neki vannak hasonló irányú tapasztalatai. Attila professzionális hozzáállásával és
megnyerő stílusával lehengerelt minket, így gyorsan tudtunk dönteni, hogy az MTSZSZ-t fogjuk választani.
Hogyan emlékeztek vissza a tagcsoport alakítására?
Nem tudom, hogy máshol nehezen vagy könnyen sikerül a
tagcsoport megszervezése, de nekünk szerencsénk volt,
mert már az első találkozónkon jelentkezett másik három
bátor munkavállalónk, aki segített nekünk a tagcsoport
megalakításában.
Megalakulásunk után nagyon gyorsan, 2-3 hét lefogása
alatt majdnem 200 tagunk lett, ami nemcsak minket, de a
gyárvezetésünket is nagyon meglepte.
Milyen munkákat végeztetek eddig a Szakszervezetben?
2016 novemberében alakult meg a tagszervezetünk a
kecskeméti Cabtec Kft.-nél, azóta a feleségem Magyarné
Kuzman Zsuzsanna és jómagam látjuk el az ügyvivői feladatokat.
Feladataink közé tartozik dolgozóink érdekvédelme és tájékoztatása és a bértárgyalásokon való részvétel. A felmerülő napi problémákról egyeztetünk a vállalat vezetésével
melyhez nagyon sok segítséget kapunk az MTSZSZ jogászaitól és a helyi képviselőtől, Kása Attilától.
A tavalyi sikeresen lebonyolított regionális családi napon
szervezőként jeleskedünk.
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Milyenek voltak az idei bértárgyalások?
Idén is legalább 10%-os béremelést tűztünk ki magunk
elé. Ajánlatunkban nem csak alapbér emelési elemek, hanem egyéb, a munkavállalókat megtartó csomagelemeket (senioritási pótlék, karácsonyi jutalom)
terjesztettünk a Cabtec Kft. vezetése elé. Az idei évi
tárgyalások számomra nem voltak egyértelműen sikeresnek mondhatóak, mert a munkáltató elzárkózott a
csomagelemek aktív tárgyalásától és csak az alapbér
elemek emeléséről tudtunk egyeztetni. Ennek ellenére a munkáltatói ajánlattól magasabb emelést sikerült
elérnünk, így fizikai dolgozóink „átlagosan” 10 %-os
emelésben részesültek, de mindenkinek legalább 7%kal emelkedett a bére.
Milyen a kapcsolat a szakszervezet központjával?
A kapcsolatunk már-már barátinak tekinthető. Elfogadtak minket, mert közösek a céljaink és hasonlóan gondolkodunk a napi gazdasági, valamint versenyképességi
témákkal kapcsolatban.
Szerencsére az MTSZSZ növekedési pályán van. Kérdéseinkre a válaszokat nem mindig azonnal kapjuk meg,
de mikor megjön, akkor az mindig érthető és világos. Reméljük hamarosan bővülni fog a hadra fogható kollégák
száma, így a megnövekedett feladatokkal gyorsabban
meg fogunk tudni birkózni.
Hogyan látjátok a termelésben dolgozók helyzetét?
A termelésben lévő dolgozók helyzete továbbra is kritikus. Sajnos a munkáltató nemhogy nem működik együtt
a szakszervezettel, hanem ahol csak tudja támadja tagjainkat az üzemi tanácsunkkal karöltve. Megfélemlítéssel
vagy előnyökkel érik el, hogy egyesek feladják a szakszervezeti tagságukat.
Legújabb esetünk, hogy kényszer szabadságra és táppénzre buzdítják dolgozóinkat. Pedig, ha nem tud a
munkáltató munkát biztosítani az adott napokra, akkor
állásidőt kellene fizetnie. Sajnos sokan a félelem miatt
beadják a derekukat.
Hogyan osztjátok fel magatok között a szakszervezeti
feladatokat?
A közvetlen kapcsolatot én tartom a dolgozókkal. Meghallgatom a problémáikat és egyeztettek ezen ügyekben
a Mikivel, jogászainkkal és a vezetőséggel.
A tagokat együtt toborozzuk a nyílt napokon.
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Hogyan látjátok az MTSZSZ további lehetőségeit a
gyárban?
Legfontosabb célkitűzésünket egy szakmai alapon működő kölcsönös együttműködésben látnám. Szakszervezetünk folyamatosan törekszik a Cabtec Kft. vezetőivel nyitott párbeszédet folytatni és egy színvonalas
kapcsolatot kialakítani, mint ahogy példaként láttuk
más gyárakban dolgozó kollégáinknál. Remélem idén
sikerül áttörnünk azokat a falakat és előítéleteket,
amelyek akadályozzák ennek a megállapodásnak a létrejöttét.

Mivel foglalkoztok a szabadidőtökben? Mi a hobbitok?
Miskolci születésű vagyok, feleségem pedig egri leányka,
így értelemszerűen hiányoznak a hegyek itt az alföld közepén. Kirándulásokat szoktunk szervezni a közeli hegyekbe
jellemzően a Pilisbe, de a ha „otthon” vagyunk, akkor a
Bükkbe és a Mátrába is. Mindketten szeretjük a téli sportokat, így télen sem ülünk a kandalló mellett, hanem síelünk és korcsolyázunk, amennyi csak belefér.
Hogyan tudnak elérni titeket a tagok, mik az elérhetőségeitek?
cabtec@mtszsz.hu
Szakszervezeti elérhetőségünk: 30/522-0356

Rövidfilm forgatás az MTSZSZ tagjaival
2018 őszén vetődött fel, hogy készítsünk egy rövid 1-2
perces filmet az MTSZSZ- ről, amelyben tagjaink mondják el gondolataikat szakszervezetünkről. Több egyeztetést követően a forgatásra december elején került sor,
mivel hosszas előkészítésre volt szükség, forgatási engedélyek beszerzése, szereplők felkérése, helyszínek
kiválasztása, szövegek pontosítása.

A film forgatását, a világosítást, hangosítást, illetve a vágást diákok végezték, akik lelkesen és innovatív javaslataikkal is segítették a felvételek készítését.
A felvételek 2 napon keresztül zajlottak, egy-egy jelentet
kb. 5-8 alkalommal kellett felvenni, helyszínül a Keleti
pályaudvar több pontja, illetve az MTSZSZ központi tárgyalóterme szolgált.
A film készítői: Czakó Tímea, Durányik Martin, Tamási János
A filmben szereplők valamennyien az MTSZSZ tagjai: Bereczki Erzsébet, Ecsedi Noémi, György Manuéla, Truczkai Andrea, Szabó Balázs, Rácz Tamás.
A film megtekinthető a facebook oldalunkon (www.facebook.com/mtszsz) illetve youtube csatornánkon. A youtube keresőbe a Legyél Te is az MTSZSZ tagja szöveget
írva található meg a film. Kérjük nézzétek meg a filmet
és osszátok meg saját facebook oldalatokon, hogy minél
többekhez jussanak el tagtársaink üzenetei.
Szöveg és fotó: Novodonszki András
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Rendhagyó állásinterjú,
avagy „lássuk csak, ki vagy te barátom!”
Saját a példa, de bizonyára rajtam kívül mások is átestek már hasonló helyzeteken. Történt egyszer, hogy egy
állami vállalat 11 év után már nem tartott igényt a további munkámra, így egy reggel váratlanul álláskeresőként
ébredtem. Az új helyzetben haladéktalanul belevetődtem
a fejvadász- és egyéb álláskínáló cégek nem túl sűrűre
szövött, de egyértelműen munkaerőt kereső hálójába.
Ismeretes, hogy egy pl. többfordulós állásinterjú men�nyi lehetőséget rejt a kiesésre, elég egy kis hibát véteni,
esetleg nem a megfelelőt mondani és az ember máris
repül…. De igazán nem is erről írnék most, hanem egy
olyan, számomra meglehetősen furcsa helyzetről, amikor is az állásinterjúnak része volt a „gyakorlati megmérettetés” is.

Nevezetesen arról van szó, amikor a leendő munkáltató
felkéri az első-, második-, harmadik-, stb… sokadik fordulón túljutott pályázót, hogy tevőlegesen is dolgozzék
már valamit a cégnél, egyúttal bizonyítva rátermettségét és ami alapján a munkaadó még könnyebben el fogja
majd dönteni a jelölt alkalmasságát az adott feladatra.
Az alapelképzelés tulajdonképpen nem is rossz, egy
szimpla próbamunka az interjú folytatásaként és minden
kiderül...
A tevékenységek, ahol próbamunkára lehet számítani,
lényegében sokfélék lehetnek, lehet szó vendéglátó-ipari (pincér, szakács stb…), takarítói, egyéb irodai, adminisztratív, informatikus, valamilyen műszaki (összeszerelő) vállalkozás stb…, az én esetemben például, egy
energiaipari szolgáltató cég javító- karbantartó üzeméről volt szó.
A próbamunkára „természetesen” munkabért nem kaptam, pedig egy teljes munkanapot eltöltöttem náluk, végigdolgozva a szokásos munkaidőt. Elgondolkodtató a
helyzet, mert ugye több hétig, jól beosztva, nap mint nap,
álláskeresők „százai” lelkiismeretesen dolgozhattak
egy-egy napot, csak hogy elnyerjék a pályáztató kegyét
és hogy megkapják a hőn áhított állást. Ügyes! Az „alkalmi” segéd- és szakmunkások, üzemi technológusok,
stb… bizonyára jól jöttek akkoriban, ahogy én is.
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Az én feladatom a kijelölt napra az volt, hogy egy méretes
gázmotorban hengerperselyt csiszoltam, szelephézagot
állítottam, szelepülést martam, stb… Ismeretes, hogy
ezek amolyan „nemszeretem” feladatok, amelyektől a
cég meglévő szakmunkásállománya ha lehet, inkább
„elmenekült”.
„Ott fogsz dolgozni, kezdd el és mi majd figyelünk, pontosabban… megfigyelünk”. A történetnek ott volt vége,
amikor a munkanap végén csak annyit közöltek, majd
érdeklődjek a döntésük felől... A közös munka egyébként
összekovácsolta az embereket, dolgozókat, szó szót követett, így „belső információként” a nap folyamán eljutott
hozzám, hogy a kiszemelt állásra már rég megvan a befutó, az ügyvezetőnek valami jó ismerőse... Hm… hát jó
tudni… A remény gyorsan elszállt és ahogy szokták mondani, gazdagabb lettem egy tapasztalattal…
Sok év eltelte után az emlékek megszépülnek, de az
eset a munkavédelmi vonatkozásai viszont még ma is
elgondolkodtatnak.
Kaptam én akkor megfelelő munkaruhát-védőruhát,
védőkesztyűt, védőlábbelit? Oktatott engem valaki is az
alapvető munkaköri, vagy a konkrét tevékenységhez kötődő kockázatokról, a helyi adottságokról? …
Tekintsük hát a példában szereplő esettel összefüggésben a munkavédelem legfőbb törvényi vonatkozásait.
Véleményem szerint, még ha fel nem is vettek, de az
újfelvételesekre vonatkozó munkavédelmi előírások, ebben az esetben, rám nézve is érvényesek lettek volna. A
munkába állás előtti munkavédelmi oktatás nélkül meg
sem kezdhettem volna semmilyen tevékenységet sem.
A szerszámok, a helyi sajátosságok, körülmények azért
megértek volna néhány szót. 1993. évi XCIII. törvény 55.
§ (1) a)
Ami pedig a munkaruházatot illeti, még jó, hogy egy
korábbi munkahelyemről megmaradt egy teljes munkásöltözet és a védőbakancs is. Utcai, vagy sportcipőben
nyilván nem éreztem volna magam biztonságban, bár az
igazsághoz tartozik, hogy a lábsérülés kockázataira való
utalás kimerült a „zárt lábbelit hozzon magával” előzetes felszólítással. 1993. évi XCIII. törvény 42. § b)
Kérdés továbbá az is, orvosilag alkalmas voltam-e egyáltalán a kiszemelt feladatra, -1993. évi XCIII. törvény
49. § (1) d)- és egyébként mi történt volna egy esetleges
munkabaleset, vagy sérülés esetén? Ki vizsgálta volna a
balesetet, ki jelentette volna a munkavédelmi hatóságnak, amennyiben mondjuk három napon túl gyógyultam
volna? 1993. évi XCIII. törvény 64. § (1)
Számos kérdés vetődik fel. Úgy vélem, a probléma hazai
kezelése az esetek többségében rendezetlen és túlmutat
azon, ha a pályázó belépve az ügyvezető irodájába egy állásinterjún esetleg megbotlik a küszöbben…
Somlai Szilárd

Gúla 2019/2.

III. Kecskeméti MTSZSZ nap
2019. május 18- án immár harmadik alkalommal adott
otthont a Benkó Zoltán Szabadidőközpont az MTSZSZ
kecskeméti napjának. A szép napsütéses időben a régióban lévő cégeknél dolgozó (kecskeméti Mercedes, Khüne+Nagel, CabTec, a ceglédi Infineon, a nagykőrösi SIIX)
szakszervezeti tagjaink jöttek el, hogy együtt töltsék a
napot, jót szórakozva, beszélgetve.

Ebéd előtt Bella Péter tekerőlant művész műsora tett
színessé a napot, akitől a Csillagok háborúja filmzenéjétől a jól ismert népdalokig hallgathattunk érdekes
zenei programot. „Eltekerte” a Hull a szilva a fáról, a
Megismerni a kanászt, illetve az Egymillió lépés Magyarországon TV sorozat zenéjét. Természetesen a hangszer
kezelését és történetét is elmesélte. Az ismert zenei ritmusok hallatán többen dalra és táncra fakadtak.

A főzőversenyen ismét finomabbnál finomabb ételek készültek, amelyet a most először induló Infineon csapat
nyert meg. akik babgulyást készítettek. A csapat összeállítása: Boros Regina, Purigracski Lili, Kökényné Raffay
Margit, Boros István.
A zsűri a második hely tekintetében nem tudott döntést
hozni, így a SIIX és a Khüne Nagel csapata is a képzeletbeli dobogó második fokán végzett. A bronzérmet a
Mercedes csapata szerezte meg, akik szürkemarhából
készítettek pörköltet.
Külön elismerésben részesült Szabó Bernadett, aki kiváló tortával lepte meg a zsűrit.
Az ízletes ebéd után a Jóban rosszban sorozat szereplője
Cseke Katinka szórakoztatta a családi napra kilátogatókat, érdekes filmes sztorik mellett énekelni is hallhattuk
a színésznőt.

A jól ismert kvízjáték és hófánkozás mellett, az idei esztendőben ugrálóvár is várta a legkisebbeket. A felnőttek
szépészeti tanácsadáson, körömfestésen és ékszerbemutatón vehettek részt.
A szervezői feladatokat jelképező fakanalat Pozsár Anikó
(aki az idei év egyik szervezője volt) Szőke Edina számára
adta át, így a következő évben a SIIX-es tagjaink lesznek
a rendezvény házigazdái.
Szöveg és fotó: Novodonszki András
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Hatvani évértékelő
Eltelt egy év, és ilyenkor a politikai pártok valamint egyéb
szervezetek számvetést tartanak. Nincs ez másként sem
az MTSZSZ hatvani képviseleténél sem. Tavaly áprilisában Szabó Szabolcs vjv kollégám azzal a kéréssel keresett meg, hogy az MTSZSZ budapesti központja, szeretne
egy szilárd, hatékonyan működő alapszervezetet létrehozni Hatvan állomáson. El kell mondani, hogy Hatvanban és környékén voltak tagok elszórva, de igazi, egységes központ nem volt, ami hatékonyan képviselte volna
érdekeiket.

Földrajzilag Hatvan Budapesttől, és Szolnoktól azonos
távolságra van, de a tagok „kiszolgálása” e két helyről
nem volt hatékony. Elkezdődött a munka, aminek következtében a kezdeti 7 tag, mára 23 főre bővült, ami több
mint háromszoros növekedés, nem egész egy év alatt. A
tagok összetétele is változatos. Egy részük régi MTSZSZ
tag, egy részük más érdekképviseletből jött át hozzánk,
és egyesek, (magamat is ideértve) hosszú idő óta nem
voltunk szakszervezeti tagok és hála a jó szervező munkának, valamint a hatékony érdekvédelemnek, a tagok
jelentős része új belépő.
Mi volt siker titka? A kemény munka, jó szervezőkészség,
a munkaidőn túli önkéntes segítségnyújtás, a mindenkori elérhetőség, az aktuális információk azonnali átadása
a tagoknak. Problémáinkkal megkerestük a helyi telephelyvezetőt, Gál Attila urat, aki, amiben tudott segített.
Természetesen mindenben, mindenkinek nem tudunk
megfelelni, hiszen minket is köt a Munka Törvénykönyve
és a Kollektív Szerződés.
Mi a célunk a jövőre nézve? Szeretnénk egy önálló
helységet az állomáson, valamint tevékenységünket kiterjeszteni Salgótarján, Jászberény, Balassagyarmat
irányába is. Ez nem kis munka, de úgy gondolom a fáradozásunk meghozza gyümölcsét.
Azt üzenem az országban lévő alapszervezeti vezetőknek, hogy csak kemény, határozott munkával és önzetlen segítségnyújtással lehet bizalmat és alapszervezetet
építeni.
Szöveg: Kanó Zoltán
Fotó: Révész György

Megalakult az MTSZSZ tagszervezet az Orbico Kft.-nél
Új MTSZSZ tagszervezetet alakítottak az Orbico Kft. dolgozói. A cégnél eddig még nem működött érdekvédelmi szervezet. Az Orbico vezető disztribútora számos világszerte
ismert minőségi márkának, kezdve a szépségápolási termékektől, az élelmiszereken és nem élelmiszer termékeken, műszaki és elektromos készülékeken át a gyógyszerekig, játékokig, textil termékekig, cigarettáig és motorolaj
termékekig. A megalakulást követően találkozott az MTSZSZ vezetése a cég vezetőivel és egyeztettek az együttműködés kereteiről, az érdekvédelmi munka biztosításának
körülményeiről.
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41 év a vasút szolgálatában!
Bónis Tibor mozdonyvezető tagtársunk az MTSZSZ RCH
mozdonyvezető tagszervezet első nyugdíjba vonuló tagja!

Tibor, a vállalathoz való érkezésétől tagja szakszervezetünknek, szakmai felkészültsége, tisztelete és kedvessége a munkatársai felé meghatározó volt a közösség
számára. Korábban a vállalati újságban az nyilatkozta: „
Az RCH-nál egymásért vagyunk”
Ez a szellemiség a motorja a csapat sikerének és örömmel tölt el minket, hogy érdekképviseletét az elmúlt
években elláthattuk! Bízunk benne, hogy immár nyugdíjasként is aktív marad a szakszervezeti közösségben!

Tibor a nyugdíjas éveit a családjának, feleségének, gyermekeinek, és unokáinak kívánja szentelni! Szeretetteljes, egészségben és boldogságban gazdag éveket kívánunk neki.
Szöveg és fotó: Révész György

Kitüntetés
Elismerést vehetett át Siposné Kaszonyi Andrea, aki kiváló pedagógusként és vezetőként kiemelkedő munkájáért Kispestért díjban részesült. A tanárnő a kispesti Vass
Lajos Általános Iskola pedagógusa, hosszú ideje szakszervezetünk tagja. Kitüntetéséhez gratulálunk!
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Autóipari válság van kilátásban
A Ford ezres nagyságrendű létszámleépítésbe kezdett,
a Tesla is botladozik, olyan nagy német márkák pedig,
mint a Daimler és a BMW, eredményük nagyfokú csökkenésével kénytelenek szembesülni. Ezek – a teljesség
igénye nélkül – olyan figyelmeztető jelek, melyek az autóipar válságát mutatják.
Egyes vasutas szakszervezetek folyamatosan azt hanEgy
hosszabb időszak többé-kevésbé folyamatos bővülése
után a világ országaiban forgalomba hozott személygépkocsik száma tavaly csökkent, s erre az évre már mélyülő
válságot jeleznek a szakértők.
A duisburgi és esseni egyetem autóipari információs
központja (Center Automotive Research – CAR) előrejelzése szerint a világ országaiban újonnan forgalomba hozott személyautók száma a múlt évi 83,7 millióról az idén
több mint négy millióval, 79,5 millió darabra esik vissza.
Ferdinand Dudenhöffer, az intézet igazgatója szerint „ez
idő szerint a világ autópiacán olyan visszaesést élünk,
amilyenre több mint húsz éve nem volt példa”.
Nagyobb a baj, mint a múlt évtized végén volt
Túlzás nélkül állítható, hogy a Lehman Brothers 2008as csődjét és a világ pénzpiacain azt követően végbement sokkot követően sem volt olyan feszült az autóipar
helyzete, mint az manapság tapasztalható. Míg akkor az
autóértékesítések darabszáma „mindössze” 3,6 százalékkal esett vissza, addig mostanság 5 százalékot meghaladó mértékű visszaesésről beszélnek.
A kialakult helyzetért első helyen Kína felelős. A világ
legnagyobb autópiaca jó egy éve mélyrepülésben van,
amit jól jellemez, hogy ez év első négy hónapjában a Kínában újonnan forgalomba hozott személyautók száma
15 százalékkal csökkent az előző év első harmadához
képest. Történt ez annak ellenére, hogy a kínai kormány
egy új ösztönző rendszer bevezetésével próbálta az értékesítési darabszámot növelni, de legalábbis a csökkenést fékezni; mint tapasztalható, nem sok eredménnyel.

A Handelsblatt c. német gazdaság-pénzügyi napilap –
idézve Cui Dong-su, a kínai személyautó-gyártók egyesülése (PCA) főtitkárának szavait – egy, az ágazat helyzetéről megjelent elemzésben arra emlékeztetett, hogy
a vásárlókedv lanyhulása különösen érzékenyen érinti a
kínai gyártókat; mindjárt megjegyezve, hogy olyan német
és amerikai nagyágyúk, mint a Volkswagen és a GM is
erőteljes nyomás alatt állnak. Példának okáért a Volkswagen távol-keleti eladásai áprilisban alig haladták meg
a 300 ezer darabot, ami 9,6 százalékkal kevesebb a múlt
év áprilisinál.
Kétségtelen, a Daimler és a BMW egyelőre tovább tudja növelni a prémiummodellek kínai értékesítését, mert
e két cégcsoport felsőkategóriás modelljei továbbra is
státuszszimbólumnak számítanak a jól szituált kínaiak
köreiben. A növekedés dinamikája azonban a prémiumkategóriás járművek körében is megtörni látszik, jóllehet – mint arra Ferdinand Dudenhöffer rámutatott – a
világ legnépesebb országában 6 milliós darabszámhoz
közelítő többlet-gyártókapacitás jött létre.
Akár Nyugat-Európára, Ázsiára vagy akár Észak-Amerikára tekintetünk, az autóértékesítés a földkerekség
csaknem minden nagyobb térségében csökkenőben van.
2019 első négy hónapjában a jelentősebb piacok közül
csupán Brazíliában emelkedett az újonnan forgalomba
hozott autók száma a megelőző év első négy hónapjához képest. Számos más viszonylatot kisebb-nagyobb,
egyik-másik országot egészen drasztikus visszaesés
jellemzett. Argentínában január és április között összességében 58, míg Törökországban 47 százalékos visszaesést regisztráltak.
A vásárlási kedv visszaeséséhez vezető tényezők egészen
sokrétűek: a gyöngülő konjunktúrától a piacra jutási feltételek nehezítését célzó kereskedelmi korlátozásokon
keresztül a különféle tanúsítási eljárások bonyolultabbá
válásáig tartanak. A CAR szakértői a második félévre a
feszültség mérsékelt enyhülését valószínűsítik, többek
között a kínai piacon, bár – mint Ferdinand Dudenhöffer
figyelmeztetett – ez még mindig a derűlátóbb szcenárió.
Ha ugyanis Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke
beváltva fenyegetését tovább súlyosbítja a Kína ellen viselt kereskedelmi háborút és mintegy 300 milliárd dollár értékű kínai árat pótlólagos büntetővámokkal sújt,
„fennáll az autóipar világválságának veszélye”. Közben
a nagy autógyártók euróban vagy dollárban számolva
tízmilliárdokat fordítanak a jövő technológiáira, mint az
autonóm vezetésre, a digitális összeköttetésekre és az
„okos mobilitási megoldásokra”; s ez esetben az ágazatnak a korábban megszokott nyereség számottevő, időben pedig elhúzódó visszaesésére kell felkészülnie.

Nyugat-Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában is
csökken az autóértékesítés
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Németország: ellentmondásos fejlődés
A Német Autóipari Szövetség (VDA) adatai szerint az év első
öt hónapjában Németországban nem csökkent, hanem – az
előző év azonos időszakához képest 2 százalékkal – 1,52
millióra emelkedett az újonnan forgalomba hozott személyautók száma, (megjegyezve, hogy a hazai márkák értékesítése – 1,07 millió darab – csupán 1, míg a külföldieké
– 0,45 millió darab – 3 százalékkal emelkedett). A németországi autógyárak termelése ugyanakkor 10 százalékkal,
az export pedig 12 százalékkal esett vissza.

Benz típusú autóké szintén 5, az Audi csaknem 6 százalékkal marad el a múlt évitől. A BMW-nél ezzel szemben – január és április között – minimális, 1 százalékhoz közelítő bővülést értek el.
Az ágazatra jellemző kihívások különbözőképpen érintik
az egyes autógyárakat és beszállítóikat. A Mercedest ez
idő szerint elsődlegesen a modellváltás terheli, emellett a dízel üzemelésű járművek átalakítása is komoly
költségekkel jár. Némi enyhülés a második félévben
valószínűsíthető. Az Audinál a legsúlyosabb probléma
ez idő szerint az új kipufogógáz-szabványnak való megfelelés elérése, a BMW-nél pedig – hiába jelent meg új
modellekkel – az európai piaci turbulenciák fékezik a
termelést, emellett egy milliárdos nagyságrendű európai kartellbüntetés veszélye is – képletesen szólva – ott
lebeg a cégcsoport felett.
Alighanem ezzel is magyarázható, hogy a BMW-nél az
elkövetkező négy évre 12 milliárd eurós takarékossági programot hirdettek. A fokozott takarékosság szükségessége a Volkswagennél is megjelent, ott állítólag
4 ezer, a vállalati igazgatásban meglévő munkahelyet
terveznek leépíteni.

Nyugat-Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában is
csökken az autóértékesítés
A Volkswagen a világ országaiban értékesített autóinak
darabszáma 5, a Daimler által értékesített Mercedes

Az autóipar válsága természetesen nem csak a nagy
autógyárakat sújtja, hanem beszállítóik tevékenységét
és – értelemszerűen – tevékenységük jövedelmezőségét is negatívan érinti.
Forrás: gyartastrend.hu

Egyes szakszervezetek kisajátították
a Központi Üzemi Tanácsokat
Az elmúlt napokban vitatható, jogilag kifogásolható
módon alakult meg a Központi Üzemi Tanács a MÁVban, illetve a MÁV-START-ban.
Egyes vasutas szakszervezetek folyamatosan azt hangoztatják, hogy az érdekképviseleti oldalon összefogásra van szükség a munkavállalói érdekek minél erősebb
és szélesebb körű érvényesítése érdekében. Ennek ellenére a megalakult Központi Üzemi Tanácsok megalakulásának módja és összetétele nem ezt a szándékukat
tükrözi.
Az MTSZSZ a MÁV-START Zrt.-nél több mint 16.000 szavazatot szerzett (amely az összes szavazat 26.8 %-a) a
helyi üzemi tanácsokba több jelöltünk is bekerült. Az
Irányítás Szervezeti egységnél a 11 tagú testületben
10 helyet az MTSZSZ jelöltjei szereztek meg, 62 %-os
eredmény mellett. Ezen tények ellenére a Központi
Üzemi Tanácsba nem kerülhetett jelöltünk, semmibe
véve több ezer munkavállaló akaratát, súlyosan sértve
az egyenlő bánásmód elvét.
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A MÁV Zrt—nél május 27- én alakult meg az új Központi Üzemi Tanács, annak ellenére, hogy több szervezeti
egységnél még tartanak a választások. A helyi üzemi
tanácsokba idáig 50 jelöltünk került a forgalmi csomópontokon, a területi igazgatóságokon, illetve a PMLI
szakaszokon is. A Központi Üzemi Tanácsba kerülésénél viszont ezen vállalatnál sem érvényesült az esélyegyenlőség elve, itt is figyelmen kívül hagytak közel 9
000 MTSZSZ jelöltjeire leadott voksot.
A VSZ, a VDSZSZ Szolidaritás, a MOSZ kisajátított magának
egy munkavállalói érdekképviseleti testületet. A választásokon elért eredmények azt mutatják, hogy a vasutasok
bíznak az MTSZSZ-ben, hiszen kimagasló eredményeket
értünk el, mi több, a legtöbb szavazatot értük el, ezért
nem hagyhatjuk cserben a ránk szavazó dolgozókat.
Nem mehetünk el szó nélkül az igazságtalan, etikátlan
és egyes esetekben jogilag is aggályos alakuló ülések
mellett, ezért az MTSZSZ a szükséges további lépéseket haladéktalanul megteszi.
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Hőségriadó
A meleg környezetben történő munkavégzés a szervezetet fokozottan igénybe veszi, így a munkavédelmi
szabályok betartására különösen ügyelni kell ebben az
időszakban. A munkavállalók terhelhetősége csökken,
a fokozott igénybevétel csökkentheti a koncentrációs
képességet, növekedhet a rosszullét bekövetkezésének
valószínűsége, mely további baleseti kockázatok kialakulását vonhatja maga után.

A korrigált effektív hőmérséklet (K) EH nem közvetlenül
mért hőmérséklet, hanem a klímatényezők, (hő sugárzás, páratartalom…) figyelembevételével meghatározott
érték, melynek meghatározása nomogram segítségével
történik.
A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése
céljából, ha a munkahelyi klíma a 24 °C (K) EH értéket
meghaladja, munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. A munkavégzés során óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell biztosítani a munkavállaló
számára. Ez esetben felhívnám a figyelmet, hogy ezek a
szünetek nem azonosak a munkaközi szünettel, ami általános szabály szerint nem a munkaidő része.
Mivel a meleg környezetben végzett munka esetén szükség szerint beiktatott szünetekre az egészséget nem
veszélyeztető biztonságos munkavégzés biztosítása érdekében van szükség, így a munkaidő részeként kell kezelni!

Meleg munkakörnyezetben fokozottan megnő a szervezet folyadékvesztése, melynek pótlásáról gondoskodni
kell! A tartós folyadékvesztés pótlás nélkül egyensúlyzavart, vagy akár eszméletvesztést is eredményezhet!
Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeit a munkáltatónak kell biztosítani, így a
rá rótt kötelezettség betartása meleg környezetben végzett munka esetén kiemelt jelentőséggel bír!
A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális
szintjéről, a munkáltató részére rögzíti a követendő szabályokat.
A többi vonatkozó szabály betartása mellett, a rendelet
7.§ (10) bekezdése - kedvezőtlen klímatényezők fennállása esetén - előírja, hogy 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. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített,
alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4
súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített. (A védőital elfogyasztásához
legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról
kell gondoskodni) - Így az egyénnek kiadott palackozott
ásványvíz célszerű megoldás lehet.
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Szabadtéri munkahelyen a munkavállalók részére a környezeti hőmérséklettől elszigetelt, lehetőleg klímatizált
pihenő helyiséget kell biztosítani, mely lehet egy telepített konténer is. Azonban ügyelni kell arra, hogy a pihenő
helyiség hőmérséklete ne legyen 10 °C - nál alacsonyabb
a környezeti hőmérséklettől, mert a megfázás, meghűlés, izületi panaszok kialakulásának kockázata fennállhat nagy hőkontraszt esetén.
Néhány pontban összefoglalva, mire kell figyelni a munkáltatóknak meleg környezetben végzett munka esetén:
• Pihenő idő biztosítása (5 – 10 perc óránként)
• Védőital biztosítása igény szerint, de legalább fél
óránként (14-16 °C hőmérsékletű ivóvíz, vagy ízesített alkoholmentes ital max 4 súly% cukortartalom)
• Munkafolyamatok munkabiztonsági szempontból
történő fokozott ellenőrzése
• Védőeszköz, pl: szabadtéri munkahelyen fényvédő
krém, tűző naptól védő sapka/kalap/szemüveg biztosítása
• Munkaszervezési intézkedésekkel csökkenteni, behatárolni a munkavállalókat megterhelő munkafolyamat időbeli hosszát
• Felkészülés rendkívüli helyzetre (elsősegélynyújtás,
mentés, baleset elhárítás)
• A munkavállalók figyelmét munkakezdéskor felhívni
a meleg környezetben végzett munka veszélyeire, a
munkavégzés során fokozottan figyeljenek egymásra! Amennyiben fejfájást, szédülést, szapora szívverést tapasztal, haladéktalanul jelentse panaszait, és
menjen az elsősegély helyre.
Révész György
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