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ERRŐL ÍRTUNK….
 
5 éve (2014 /3) 

- Nemzetközi kapcsolatok építése Drezdában 
- Megalakult az Üzemi Tanács az Ericsson   
 Magyarországnál
- Átadták a 4-es metrót
- Kollektív Szerződést kötöttünk a Magna cégnél
- Megállapodás a Papst Hungary Kft-nél

10 éve ( 2009 / 4)

- Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke értékeli 
 az évet
- Az MTSZSZ fórumot tartott Nyíregyházán
- MÁV: eredmény a kollektív munkaügyi vitában, 
 vélemények a megállapodásról
- Miskolc-rendezőn nem sérült az esélyegyenlőség

15 éve (2004 /október)

- Új Miniszter a Gazdasági és Közlekedési tárca élén
- Műszakiak fóruma a Dunán 
- Hazai mérnökök uniós kilátásai
- A MÁV Rt. Budapesti elővárosi projektje
- Mérnökök az Európai Unióban

25 éve (1994 /október)

- Lapunk vendége: Lotz Károly Közlekedési, Hírközlési 
 és Vízügyi Miniszter
- A nyugdíjak és a nyudíjszerű ellátások emeléséről
- Egy mérnök kalandjai III. rész – Első sikereim
- Az öreg gőzmozdony
- Jogi oldal….esettár…..jogszabály

Együttműködési Megállapodás az Opel cégnél az 
MTSZSZ és a Járműgyártók Szakszervezete között

2019 szeptemberében szakszervezetünk együttmű-
ködési megállapodást kötött Szentgotthárdon az Opel 
cégnél működő Járműgyártók Szakszervezetével. 

A felek megállapodtak abban, hogy, a munkavállalókat 
érintő kérdésekben egyeztetnek (bér, szociális körül-
mények), törekednek a közös álláspont kialakítására és 
annak képviseletére. A szakszervezeti érdekvédelmi te-
vékenység során tudomásukra jutott információkat köl-
csönösen megosztják a hatékony együttműködés érde-
kében. Az együttműködés kiterjed a bértárgyalásokra, 
a Kollektív Szerződés tárgyalásaira. A Kollektív Szerző-
dés módosításának előkészítésénél, tárgyalásánál és 
aláírásánál együttműködésre törekedve, egyenrangú 
félként, folyamatos kölcsönös egyeztetés mellett járná-
nak el. Közös fellépés esetén (sztrájk, demonstráció) a 
hatékonyabb eredmény érdekében közösen járnak el, a 
közös fellépés megszervezésében egymást segítik. 
A szakszervezetek felismerték, hogy együttműködve 
még eredményesebben tudják a munkavállalók érde-
keit képviselni.
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25 év margójára…
1994-ben, 25 évvel ezelőtt választották a Mérnökök és 
Technikusok Szabad Szakszervet elnökévé Buzásné 
Putz Erzsébetet. 
Az elmúlt negyed évszázad töretlen munkájának és ki-
tartó küzdelmének köszönhetően az MTSZSZ az ország 
egyik legnagyobb és legmeghatározóbb érdekképvi-
selete lett. 

1990. februárjában kez-
dődött. Megalakult, pon-
tosabban újjá alakult a 
Mérnökök és Techniku-
sok Szabad Szakszer-
vezete. Ennek hírét a TV 
híradójában meghallva, 
azonnal csatlakoztam és 
megkezdtem a szerve-
zést a MÁV pályavasúti 
területen dolgozó mun-
katársaim körében, akik 
lelkesen csatlakoztak és 
napokon belül megala-
kult a Vasúti Tagozatunk.

Az első években a vas-
útnál elért eredmények 
és az MTSZSZ országos 
elnökségében betöltött 
szerepem, munkám kö-
vetkeztében az országos 
szervezet elnökévé vá-
lasztottak.

Nagy kihívást jelentett 
számomra, ugyanakkor 
lehetőség is volt arra, 
hogy más vállalatok éle-

tébe is betekintést nyerhetek. Ezáltal sokat tanultam, 
rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, amelyeket haszno-
sítani tudok a mai napig a munkámban.
Munkám középpontjában mindig a munkavállalók érde-
keinek képviselete, a végzettségnek, képzettségnek meg-
felelő bérek elérése és a munkakörülmények javítása áll.
Az elmúlt 25 évi elnökségem ideje alatt sokan segítet-
ték a céljaink elérését. Ezeknek a kollégáknak, tiszt-
ségviselőknek köszönettel tartozom.
A kezdeti időszakban (1994-ben) az MTSZSZ 16 válla-
latnál végzett érdekvédelmi tevékenységet. Következett 
a privatizációs időszak, amely vállalatok megszűné-
sét eredményezte.(pl. Ganz mávag, Hungaroton, BHG, 
…….), ezáltal az ott működő tagszervezeteink is meg-
szűntek.
Később újabb szervezeteink alakultak, így ismét erősö-
dött a szakszervezetünk. Közben nemcsak a munkál-
tatókkal kellett megvívni a harcainkat, hanem sajnála-
tos módon szakszervezettel is. Hiába dolgoztunk közös 
célokért, harcoltunk a bérekért, ők azon is dolgoztak, 
hogy az MTSZSZ megszűnjön. Ezek a támadások azon-
ban újabb erőt és kitartást adtak ahhoz, hogy még több 

munkával, még több eredménnyel dolgozzunk tovább, 
hiszen azokat a munkavállalókat, akik az MTSZSZ-t 
választották és megbíztak bennünk, nem hagyhattuk 
cserben.

A kemény munka meghozta a gyümölcsét és sorra ala-
kultak újabb és újabb tagszervezeteink az ország kü-
lönböző pontjain és különböző ágazatokban.

Mára az MTSZSZ az ország meghatározó szakszerve-
zetévé vált.

A munkavállalók érdekvédelmét 65 vállalatnál látjuk 
el, sorra keresnek meg bennünket olyan cégek mun-
kavállalói, ahol eddig nem működött szakszervezet. A 
taglétszámunk mára meghaladta a 12 000 főt. Két nagy 
területen fejtjük ki tevékenységünket:
• a közszolgáltatás területén, főként a vasutas mun-

kavállalók érdekében a MÁV és valamennyi leány-
vállalatánál, a városi közlekedésben dolgozók érde-
kében a BKK, BKV és leányvállalatainál, valamint 
a Budapest Közútnál, Rail Cargo Hungáriánál,…. 
tárgyalunk a bérekről és a munkavállalókat érintő 
kérdésekről,

• a versenyszféra gyáraiban, az autóipar vállalatai-
nál és azok beszállítóinál a Mercedes, Opel, Magna, 
SMP, Schäfer Oesterle, Kühne-Nagel, Contitech,   
….stb. de a gépipari, szerszámkészítő vállalatoknál 
is, Bosch, EBM-Papst, Tetra Pak, SIIX, Infineon, és 
logisztikai vállalatoknál is jelen vagyunk, mint az 
Orbico vagy az Oriflame.

• Ott vagyunk az infokommunikáció fejlesztésének 
központjában, az Ericsson Magyarországnál, a Köz-
lekedéstudományi Intézetnél, a Sberbanknál, van-
nak pedagógus és egészségügyben dolgozó tagja-
ink is szép számmal.

(a felsorolás nem teljes körű)

Megjegyzés: A Vasúti Tagozat akkori 
neve volt a VADESZ (Vasutas Alkal-
mazottak Demokratikus Szövetsége) 

Forrás: Vasutas Magazin
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Az elmúlt 25 év alatt sok-sok rendezvényt tartottunk az 
összetartozás jegyében, tíz éven keresztül hajókonfe-
renciát rendeztünk közérdekű előadásokkal, szakmai 
rendezvényeket, képzéseket, bálokat, majálist, családi 
napokat, helyi tagszervezeti főzőversenyeket, horgász-
versenyt bonyolítottunk közösen.
Az MTSZSZ egy szakmai érdekközösséggé vált, amely ér-
tékes baráti kapcsolatokkal ötvözve tud tenni a tagjaiért.
Köszönöm a bizalmat és támogatást, amit Tőletek MTSZSZ 
tagoktól kaptam az eltelt 25 évben és kapok jelenleg is. 
A mi munkánk csapatmunka, akkor vagyunk erősek és 
eredményesek, ha minél többen összefogunk.
Köszönöm közvetlen kollégáimnak is a mindennapok 
során tanúsított közös munkát, a sok együtt gondolko-
dást, az önzetlen segítő munkájukat. Az eredménye-
ink közösek és azt gondolom, büszkék is lehetünk rá. 

Sok tagunknak tudtunk segíteni a munka világát érintő 
problémáik megoldásában, de a magánéletben is.
Bízva abban, hogy az MTSZSZ felfelé ívelő útja továbbra 
is tart, ennek szellemében folytatom munkámat, amed-
dig arra megbízást, felhatalmazást kapok az MTSZSZ 
tagságától.
Számos tervem van még arra, hogyan lehet még tovább 
fejleszteni az érdekvédelmi tevékenységet, hogy a mun-
kavállalók, az MTSZSZ tagjainak egzisztenciális bizton-
sága növekedjen, szolgáltatásaink színvonala emelked-
jen mindenki megelégedésére.

Továbbra is együtt, Veletek!

KÖSZÖNÖM !!!

1990

2019



A felek megállapodtak abban, hogy a műszaki szakmai 
terület népszerűsítése érdekében együttműködnek. A 
megállapodás az új gazdaságpolitikai jelentőségű tech-
nikai és technológiai eredmények bevezetését szolgálja, 
amelynek keretében az együttműködés tartalma kitér a
• szakmai javaslatok tétele
• technikai, technológiai fejlődés elősegítése
• műszaki területen működő vállalatok munkájának 

segítése a gazdasági növekedés érdekében
• fiatal szakemberek képzésének, munkájának támo-

gatása a munkaerőpiaci helyzet tükrében
• ipar 4.0 kihívásaira való felkészülés (vállalati) és fel-

készítés (munkavállalói)
• stratégiákkal kapcsolatos javaslattétel
• innováció támogatása a versenyképesség erősítése 

érdekében
• nők-férfiak arányának javítása a felsőoktatásba je-

lentkezők körében
• a mérnökképzés népszerűsítése, a fiatalok ösztönzése 

a szakképzésben, mérnökképzésben való részvételre. 
Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter az aláírást megelőzően kiemelte, hogy nap-
jainkban is kiemelt szerepe van a mérnökképzésnek, a 

mérnöki gondolkodás és szemléletmód kialakításának. 
A gazdaság további fejlődéséhez szükség van jól képzett  
mérnök szakemberekre. A mérnökszervezetekkel való 
együttműködés új alapokra helyezésétől a minisztérium 
a műszaki szakmák megbecsültségének további növeke-
dését, az utánpótlás mennyiségi és minőségi bővülését 
várja – hangsúlyozta Palkovics László. A műszaki szak-
emberek hatékonyságnövelő technológiai tudása adja a 
szakmai hátterét az európai élmezőnybe tartozó magyar 
gazdasági növekedésnek, a külföldi beruházók hazánkba 
településének.
Buzásné Putz Erzsébet  MTSZSZ elnök beszédében el-
mondta, hogy napjainkban egy szakszervezetnek is inno-
vatív gondolkodásra van szüksége. A Mérnökszakszerve-
zet az elmúlt években többször is meg tudott újulni, így 
tud ma több, mint hatvan vállalatnál minőségi érdekvé-
delmet ellátni. Az MTSZSZ a hagyományos érdekvédelmi 
feladatok mellett szakmai javaslatokat tesz, konferenciá-
kat szervez, partneri viszonyra törekszik a vállalatokkal.
 A versenyszféra meghatározó vállalatai mellett, a köz-
szolgáltató vállalatoknál is jelenlévő szakszervezet ezt 
a megállapodást egy első állomásnak tekinti a mérnöki 
szervezetek és a minisztérium között. 
Aktív munkát kívánnak folytatni annak érdekében, hogy a 
jövő kihívásaira a műszaki területeken dolgozók, mérnö-
kök, technikusok és szakmunkások meg tudjanak felelni.    
A Mérnökszakszervezet számára fontos, hogy felkészült, 
jól képzett munkavállalókkal nézzünk a munkaerő piac 
változásai, a robotizáció és a digitalizáció kihívásai elé, 
ezért prioritást élvez az MTSZSZ munkájában a dolgozók 
képzése minden területen.

A megállapodást Prof. Dr. Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter, Buzásné Putz Erzsébet a Mérnö-
kök és Technikusok Szakszervezetének elnöke, Dr. Ta-
kács János a Mérnökakadémia főtitkára, valamint Nagy 
Gyula a Mérnök Kamara elnöke írta alá.

A szakszervezet is lehet innovatív
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének kezdeményezésére történelmi jelentőségű együtt-
működési megállapodás megkötésére került sor az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Mérnökök és 
Technikusok Szakszervezete, a Magyar Mérnökakadémia, valamint a Magyar Mérnöki Kamara között.
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A mérnökök által létrehozott termékek szabnak irányt 
a gazdaság fejlődésének

A műszaki szakemberek hatékonyságnövelő technológiai 
tudása adja a szakmai hátterét az európai élmezőnybe 
tartozó magyar gazdasági növekedésnek, a külföldi be-
ruházók hazánkba településének – mondta el Palkovics 
László innovációs és technológiai miniszter 2019. július 
22-én, Budapesten. A tárca a Magyar Mérnökakadémiá-
val, a Magyar Mérnöki Kamarával, valamint a Mérnökök 
és Technikusok Szabad Szakszervezetével kötött együtt-
működési megállapodást a technikai, technológiai fejlődés 
elősegítése, a mérnökképzés népszerűsítése érdekében.

A magyar gazdasági növekedés már tavaly is a legjobbak 
közé tartozott, az idei első negyedévben pedig a legmaga-
sabb volt Európában. A kormányzati intézkedések helyes 
irányát és a kiváló műszaki szakemberek nemzetközi el-
ismertségét igazolja az is, hogy 2018-ban 98 külföldi cég 
döntött nagyberuházása magyarországi megvalósításáról 
– fejtette ki Palkovics László.

A miniszter elmondta, hogy míg 2012-ben a felsőoktatás-
ba felvételizők 21-22 százaléka jelentkezett az ún. MTMI 
(matematikai, természettudományos, műszaki vagy infor-
matikai) képzésekre, az azóta elvégzett sikeres munkának 
köszönhetően ez az arány idénre 30 százalék fölé nőtt. A 
mérnökszervezetekkel való együttműködés új alapokra 
helyezésétől a minisztérium a műszaki szakmák megbe-
csültségének további növekedését, az utánpótlás mennyi-
ségi és minőségi bővülését várja – hangsúlyozta Palkovics 
László.
A létrejött megállapodás alapján a mérnökszervezetek 
a technikai, technológiai fejlődés elősegítése érdekében 
vállalkoznak rendszeres szakmai egyeztetésekre, állás-
foglalások készítésére, stratégiákkal kapcsolatos javas-
lattételre. Kiemelt cél a mérnökképzés népszerűsítése, a 
fiatal szakemberek képzésének, munkájának támogatá-
sa, a nők-férfiak arányának javítása a felsőoktatásba je-
lentkezők körében. Közös törekvés a műszaki területeken 
működő vállalatok segítése, az ipar 4.0 kihívásaira való 
felkészülés és felkészítés, a versenyképességet erősítő 
innováció ösztönzése is.

(ITM Kommunikáció)

A bíróság megsemmisítette az üzemi tanácsi választás 
eredményét szombathely TSZVI-nél

Az MTSZSZ bírósághoz fordult, mivel súlyos választási sza-
bálytalanságot észlelt. 2019. áprilisában Szombathely Te-
rületi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság területén 
üzemi tanácsi választások megtartására került sor, amely-
nek eredményét a Szombathelyi Törvényszék megsemmi-
sítette.

A szavazólap nem felelt meg az üzemi tanácsi választások-
kal kapcsolatos kormány rendeletben foglaltaknak és ez a 
választókra befolyással lehetett a választás során. A sza-
vazólap alkalmas volt a választók megtévesztésére, hiszen 
kétoldalas volt úgy, hogy a hátoldalán kizárólag az MTSZSZ 
egyes jelöltjei, illetve független jelöltek neve került fel.

A Bíróság első és másodfokon is elfogadta szakszerveze-
tünk érveléseit, hogy a választásokra kihatással bírt a hely-
telen szavazólap.
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A digitalizáció kihívásaira készül a hazai munkaerőpiac
Konferenciákkal, kiadványokkal, valamint tanácsadással is 
segíti a mérnököket tömörítő szakszervezet a felkészülést 
— a kamarákkal és a cégekkel közösen — a digitalizációra. 
A cél, hogy a robbanásszerű technológiai fejlődés ne érje 
váratlanul a dolgozókat, képesek legyenek lépést tartani 
a modernizációval.
Robbanásszerű fejlődés megy végbe a munkaerőpiacon 
várhatóan már a közeli jövőben. A robotizációval, tech-
nológiai fejlődéssel járó folyamat elkerülhetetlen, ám ez 
nemcsak a piaci szereplőknek jelent nagy változást, ha-
nem a munkavállalóknak is, ezért elengedhetetlen, hogy 
segítsük őket a felkészülésben – hangsúlyozta a Magyar 
Nemzetnek a Mérnökök és Technikusok Szabad Szak-
szervezetének (MTSZSZ) elnöke.

Buzásné Putz Erzsébet kiemelte: az innováció a szak-
szervezeteket sem kerülheti el, mivel az Ipar 4.0 gyöke-
res változásokkal jár, az ehhez szükséges tudást pedig 
a munkavállalóknak is el kell sajátítaniuk, s a változás-
ra is fel kell őket készíteni. Ehhez ma már kizárólag az 
együttműködés a hatékony eszköz, ezért is kötött tör-
ténelmi jelentőségű együttműködési megállapodást az 
Innovációs és Technológiai Minisztériummal, a Magyar 
Mérnökakadémiával, valamint a Magyar Mérnöki Ka-
marával.
A megállapodás gyakorlati együttműködéssel jár, ősz-
től már szeretnénk elkezdeni a közös munkát, célzott 
programokkal. Az innovatív szakszervezet feladata a 
hagyományos érdekvédelmen túl egyfelől az, hogy fel-
mérjük a munkavállalók visszajelzéseit, a fejlődésük-
höz, munkavégzésükhöz szükséges feltételeket, s a 
gyakorlati tapasztalatok alapján üljünk tárgyalóasztal-
hoz a szakma többi szereplőjével. Másfelől konferenci-
ák, kiadványok segítségével vagy akár egyedileg is tájé-
koztatnunk kell minden munkavállalót arról, pontosan 
mit is jelent majd a mindennapokban a küszöbön álló 
ipari forradalom – hangsúlyozta a mérnökszakszerve-
zet elnöke.

Buzásné Putz Erzsébet felidézte: a digitalizáció jobb 
munkakörülményeket, stabilabb előállítást, így kedve-
zőbb jövedelmi helyzetet eredményez, ám a munkavál-
lalók jelenlegi tudása ehhez már nem lesz elegendő. 
Az alkalmazottak kíváncsiak arra, hogyan alakul át 
munkakörük, amennyiben pedig megszűnik, akkor mi-
lyen egyéb lehetőségük van. A képzésekről, továbbkép-
zésekről is tájékoztatni kell a munkavállalókat, a gya-
korlati tapasztalatokról pedig a döntéshozókat. Hiába 
a legújabb technológia, ha nem tudnak róla, hol sze-
rezhetik meg a digitalizáció korához nélkülözhetetlen 
tudást. A lehetőségekről és a pár év múlva bekövetkező 
munkaerőpiaci változások hatásáról a szakszervezet 
feladata felvilágosítani a munkavállalót. Az MTSZSZ, 
szintén a szakmai együttműködés keretében, a mun-
kavállalóktól és a munkaerőpiaci helyzetről begyűjtött 
részletes, gyakorlati információkkal a szakmai döntés-
hozatalt is előremozdítaná.

Előre kell tekintenünk, s ebben elengedhetetlen, hogy 
a gyakorlatban is segítsük a dolgozókat, emellett a 
közvetlen munkáltatóval, a szakmai képviseletekkel és 
a kormánnyal partneri viszonyban folyamatosan javít-
suk a munkakörülményeiket, jövedelmi helyzetüket, így 
vonzóbbá tegyük a mérnöki munkaköröket – tette hozzá 
az elnök.

Forrás: Magyar Nemzet (2019.07.24.)
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dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkár megnyitója az V. MTSZSZ családi napon

Tisztelt Elnök Asszony, Kedves Vendégek!

Köszönöm meghívásukat az V. MTSZSZ Családi Napra. 

2019. első felében a magyar gazdaság növekedett a leg-
nagyobb mértékben az Európai Unióban. A magyar GDP-
adat európai viszonylatban is kiemelkedően magas, a 
bruttó hazai termék 5,1 százalékkal nőtt, ez az Európai 
Unióba mért átlagos növekedés közel négyszerese. Ma-
gyarország Közép-európával együtt a növekedés motor-
jává vált a kontinensen, 2010 óta mintegy 30 százalékkal 
nőtt a hazai gazdaság teljesítménye. Ha a magyar gaz-
daság és ipar dimenzióváltásának tartós sikerességét 
meghatározó legfontosabb tényezőket keressük, az el-
sők között merül fel a jól képzett munkaerő.

A kormány a vállalkozásokkal összefogva jelentős elő-
rehaladást ért el a teljes foglalkoztatás felé vezető úton. 
2010 óta folyamatos bővülés eredményeként ma már 800 
ezer emberrel többen dolgoznak Magyarországon, mint 
kilenc évvel ezelőtt. A munkanélküliségi ráta a rendszer-
váltás óta nem volt olyan alacsony, mint most (3,4 szá-
zalék).

A további mennyiségi előrelépés természetes korlátai 
miatt a minőségi javulás irányába is érdemes elmoz-
dulni. Leginkább azért, mert a piaci igényekhez igazodó 
képzettséggel rendelkezők többet keresnek, a magasabb 
bérek javítják az életminőséget, a fogyasztás élénkítésé-
vel hozzájárulnak a gazdasági növekedés fenntartható-
ságához. De azért is, mert ha nincs elég magyar mun-
kavállaló, nem vezethetnek eredményre a nagyobb hazai 
hozzáadott érték előállítását célzó, megtett és tervezett 
erőfeszítéseink sem.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium határozott 
célja, hogy egyre több fiatal kezdje meg tanulmányait 
és szerezzen diplomát a matematikai, természettudo-
mányos, műszaki vagy informatikai felsőoktatási képzé-
sekben. A magyar gazdaság növekedésével, a hazai vál-
lalkozások versenyképességének, termelékenységének 

fokozása érdekében egyre nagyobb szükség van jól kép-
zett munkavállalókra. A felsőoktatásban, részben gaz-
dasági szereplők bevonásával, nagyobb hangsúlyt kell 
helyezni az MTMI képzésekre, erősíteni kell a szakirá-
nyú pályaorientációt és kutatási területeket. A felisme-
rés persze nem új, az elvégzett munka eredményei már 
látszanak: az idei felvételi adatok szerint egyre kereset-
tebbek a műszaki és informatikai felsőfokú képzések. 
A felsőoktatási alap- és osztatlan műszaki képzésekre 
felvettek száma idén 9100 közelébe nőtt. Informatikai te-
rületen több mint 6400-an folytathatják tanulmányaikat, 
2016. óta itt 35 százalékos bővülés mutatható ki a felvé-
telt nyertek számában. A legtöbb jelentkezőt felvett kép-
zések összes dobogósa, az első tíz helyezett fele mérnö-
ki vagy informatikusi képzés 2019-ben.

Az innovációs tárca számos 
egyéb eszközzel népszerűsíti 
a különböző műszaki területe-
ket.
A minisztérium már a közép-
iskolai oktatásban is arra tö-
rekszik, hogy a szakképzést a 
mérnökképzés előszobájává 
fejlesztve támogassa a fiatalok 
ilyen irányú pályaválasztását.
Az ITM egyetemistáknak, kö-
zépiskolásoknak szóló nem-
zetközi megmérettetések hazai 
megrendezésével, a magyar 
csapatok részvételének támo-
gatásával is segíti a mérnök-
képzést térnyerését.

A tárca támogatásával valósult és valósul meg a nyáron a 
Solar Decathlon 2019 innovációs házépítő verseny Szent-
endrén vagy ősszel a World Robot Olympiad robotépítő 
világverseny Győrben. 

A minisztérium közös ügyeinkben szorosan együtt kíván 
működni a Mérnökök és Technikusok több mint 12 ezer 
tagot számláló szakszervezetével. Palkovics László mi-
niszter úr idén júliusban kötött stratégiai együttműködé-
si megállapodást a mérnökszakmai szervezetekkel.

Az MTSZSZ így még fontosabb partnerré vált a tárca szá-
mára, amely az Önök közvetlen, mindennapos tapasz-
talatait minden eddiginél hatékonyabban fordíthatja át 
szabályozási, finanszírozási és szervezetési intézkedé-
sekbe.
A megállapodás alapján együttműködve segíthetjük elő 
a technikai fejlődést, a műszaki területeken működő vál-
lalatok munkáját.

Összehangolt erőfeszítéseink Magyarország és a magyar 
gazdaság jobb teljesítményéhez, a magyar családok to-
vább javuló életminőségéhez vezetnek.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!



A rendezvényt Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke 
nyitotta meg. 

Dr. Mosóczi László az Innovációs és Technológia 
Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős állam-
titkára köszöntötte a megjelent tagokat és családtag-
jaikat. Beszédében kiemelte a folyamatosan javuló fog-
lalkoztatási és munkanélküliségi adatokat, ismertette 
a mérnök képzés aktuális helyzetét. Kiemelte, hogy a 
hazai vállalkozások termelékenységének növelése ér-
dekében fontos a jól képzett munkavállalói réteg. Szólt 
az elmúlt időszakban az Innovációs Minisztérium és az 
MTSZSZ között létrejött együttműködés fontosságáról.

A rendezvény keretében Pódiumbeszélgetés zajlott, 
amelyen Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre a MÁV Zrt. jogi 
igazgatója, valamint Ács László munkaügyi szakértő 
voltak Buzásné beszélgető partnerei. Az idei téma „A 
munkavállalók felkészítése a technológiai fejlődésre, 
innováció támogatása a munkahelyeken”

Buzásné elnök asszony ismertette az MTSZSZ straté-
giáját, miszerint szakszervezetünk azon dolgozik, hogy 
folyamatos információval tudja ellátni tagjait a munka 
világát érintő kérdésekben.
Fontos számunkra a dolgozók megfelelő anyagi elisme-
rése, a munka és a család egyensúlyának, valamint a 
megfelelő munkakörülményeknek a biztosítása. Ennek 
érdekében KSZ-eket,  megállapodásokat kötünk a válla-
latokkal. A várható technológiai változásokra igyekszünk 

megfelelő lépéseket tenni a munkavállalók érdekében – 
mint pl. a képzések, átképzések szorgalmazása, külön-
böző tájékoztató anyagok ismertetése.

Dr. Nemeskéri-Kután Endre, a vasútvállalat jogi főigaz-
gatója kérdésre elmondta, hogy a vasúttársaságnál az el-
múlt időszakban folyamatosan számos fejlesztés valósult 
meg, a pályafelújítási munkálatok, illetve a vágányzárak 
többször jártak a forgalom zavartatásával, ez okozhatott 
kellemetlenséget az utasok és a vasutasok számára.

A vasútnak továbbra is a magyarországi közösségi köz-
lekedés gerincét kell képeznie, ennek érdekében a nem-
zeti és az európai uniós források felhasználásával tovább 
zajlanak a fejlesztések és felújítások. 
Az érdekképviseletekkel kötött hároméves bérmegálla-
podás alapján a MÁV-csoport munkavállalói 30 % bér-
fejlesztésben részesültek 2017-2019 között, valamennyi 
dolgozó jogosult lett a 4 %-os nyugdíjpénztári hozzájáru-
lásra. Évközben számos munkakörben bérrendezés tör-
tént. A következő időszak bérfejlesztéseire vonatkozóan 
elmondta, hogy még zajlanak az előkészítő munkálatok 
a tulajdonos bevonásával, amely alapját képezheti egy 
ismételt középtávú megállapodásnak, természetesen a 
szakszervezetekkel együttműködve.

V. MTSZSZ CSALÁDI NAP
Szeptember 14-én közel 800 résztvevő (az  ország számos pontjáról Bonyhádról, Miskolcról, Szolnokról, Ceglédről, 
Nagykőrösről, Kecskemétről, Hatvanból, Pécsről, Siófokról) látogattak ki az 5. alkalommal megrendezett MTSZSZ 
Családi Napra, amelynek idén is a Magyar Vasúttörténeti Park adott otthont. 
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Ács László munkaügyi szakértő arról beszélt, hogy je-
lenleg a munkaerőpiacon keresleti helyzet van, a mun-
kavállalók alkupozícióban vannak, ugyanakkor recesz-
szió várható (pl. az autóiparban), viszont ennek mértéke 
még nem látható a szakemberek számára sem. 

A recesszió időszakában válnak igazán fontossá az ér-
dekképviseletek, azok a szakszervezetek tudnak majd 
hosszú távon fennmaradni, amelyek a vállalatokkal 
együtt gondolkodnak a problémák megoldásában. Fog-
lalkoztatási, munkaszervezési javaslatokkal kell élniük 
a hatékony érdekérvényesítés érdekében. Pozitív példa-
ként említette szakszervezetünket az MTSZSZ-t, mivel 
jól ismeri munkánkat és együttműködési szándékunkat 
a Mercedes gyárban eltöltött humán vezetői időszakából.
A fejlett technológia mellett továbbra is szüksége van az 
emberi munkaerőre, mert a szakmák átalakulnak, illet-
ve újak jönnek létre. Nem kell félni az automatizálástól, 
hanem a folyamatos képzésekkel támogatni kell a dol-
gozókat. Beszédében felhívta a figyelmet, hogy a gyár-
tósorok kihelyezése (Ázsiából Afrikába) megújíthatja a 
termelési és foglalkoztatási folyamatokat. 

A pódiumbeszélgetés zárszavában Buzásné Putz Erzsé-
bet elmondta, hogy a jól képzett szakemberekre minden 
vállalatnak szüksége van, így a további béremelések és 
a munkakörülmények javítása a folyamatos automatizá-
ció mellett is elengedhetetlenek.
 A vállalatok versenyképességének, termelékenységé-
nek fokozása érdekében egyre nagyobb szükség van jól 
képzett munkavállalókra. A képzett munkaerő minősé-
gi és mennyiségi munkát végez, a cég ezáltal eredmé-
nyessé, versenyképessé tud válni, amely eredményből 
a munkavállalók is részesülni tudnak. Felkészítésükben 
az MTSZSZ jelentős szerepet vállal.

Az ízletes ebéd után tárlatvezetés várta az érdeklődő-
ket, ahol megismerhették a vasúti közlekedés múltját, 
illetve a Magyar Vasúttörténeti Parkban kiállított jármű-
vek történetét.

A park eszközei a csodálatos napsütéses időben egész 
nap igénybe vehetőek voltak, a kerti vasutazás, a fordító-
korongozás, valamint a vasútmodellek mindenki számá-
ra örömteli élményt jelentettek.

Az egészségügyi tagozatunk tagjai tanácsadással várták 
az érdeklődőket.  Mellettük a pécsi Parkinson Betegek 
Egyesületének közreműködésével, néhány tabló segítsé-
gével és személyes információval hívták fel a Parkinson 
kór veszélyeire a figyelmet. 
Frissítő arc és hát masszírozásra is lehetőségük volt 
azoknak, akik elfáradtak a fergeteges programban.  

 Az Orient Csarnokban egész nap színes programok vár-
ták a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A legkisebbek 
rajzolhattak és színezhettek a játszóházban, amely mel-
lett csillámtetoválásra is lehetőség volt, az MTSZSZ emb-
lémától a Hello Kitty-ig, a mosoly jeltől a Batman szim-
bólumig.

Az idei évben is ki lehetett próbálni, hogy milyen érzés 
mozdonyt vagy motorvonatot vezetni, a START sátorban a 
nagy érdeklődésre való tekintettel már két mozdony
-szimulátor is várta az érdeklődőket.



Sokan élhették át a drón vezetés élményét, a csarnok-
ban felállított pályán, kissé nehezített körülmények kö-
zött. Többen hasznos tanácsokat is kaptak a drónok he-
lyes használatáról.

Az idei évben is két kategóriában mérhették össze tudá-
sukat és kézügyességüket a bűvös kocka kirakó verse-
nyen induló fiatalok. A kezdő és haladó kategóriában is 
voltak bátor versenyzők.
Díjazottak kezdő kategóriában: Varga Olivér és Papp 
Fruzsina Luca, haladó kategóriában: Horváth László és 
Szűcs Gergely.

Több, mint 250 kilométert utaztak a Pécsről érkező bre-
ak táncosok, hogy egyedülálló látványos bemutató tart-
sanak. 
A SambAmor – azaz szambaszerelem -, annak a formá-
ciónak a neve amely a Brazíliában kialakult vérpezsdítő 
táncot adott elő a nézők legnagyobb örömére. Az egyedi, 
kézzel vart jelmezek, az izgalmas zene, az akrobatikus 
mozdulatok igazai karneváli hangulatot teremtettek.

A tombola sorsoláson az MTSZSZ ajándékai mellett, a 
Sberbank, az Öltönybirodalom, az Eset informatikai cég 
és a Baross vendéglő felajánlásai találtak gazdára.
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MTSZSZ nap az EBM-PAPST cégnél dolgozó
tagjaink számára

Kellemes, családias hangulat fogadta tagjainkat, akik 
szakszervezetünk elnökétől és  ügyvezető alelnökétől 
értesülhettek a telephelyek összevonását követően a 
kollektív szerződés helyzetéről, a béren kívüli és szociá-
lis juttatások emeléséről,  egységesítéséről, illetve a to-
vábbi béremelésekről. A tárgyalások még nem zárultak 
le, összességében - a kollektív szerződés szintjén - több 
millió forintnyi többlet juttatásról kell megállapodni, 
hangzott el a tájékoztatóban.

A legnagyobb kedvezményeket biztosító szolgáltatások, 
szolgáltató partnerek is bemutatásra kerültek, kiemelve 
a szállodai, illetve a MOL kártya és a mobilszolgáltatók 
nyújtotta lehetőségeket. 

A kora délelőttöt és az ebédet követő perceket tombola 
és az MTSZSZ történetével, működésével kapcsolatos 
kvízjáték tette színesebbé, melynek keretében szakszer-
vezetünk kommunikációs  csatornáit lehetett megismer-
ni és a mobileszközöknek köszönhetően gyorsan meg is 
keresni a honlapunkat, a Youtube csatornánkat, valamint 
az Instagram oldalunkat.
A gyermekek és a felnőttek is egyaránt örültek a csil-
lámtetoválásnak, amely számtalan színben és formában 
készült el. A legkisebbeket színező és rajzolási lehető-
ség várta.

A rendezvényt zenés táncos mulatság zárta, ahol nosz-
talgia slágerek és napjaink dalai voltak hallhatóak.

2019. szeptember 7-én szombaton első alkalommal került megrendezésre az MTSZSZ nap az ebm-Papst Hun-
gary Kft-nél dolgozó tagjaink számára. A vecsési és sülysápi telephelyről családtagjaikkal együtt közel száz-
ötvenen látogattak ki a tápiószecsői tájházba, amely otthont adott a rendezvénynek.

A MÁV-SZK munkavállalói jogosultá váltak a vasúti 
menetkedvezményre

Az MTSZSZ évek óta küzd azért, hogy a MÁV- Szolgáltató 
Központ valamennyi munkavállalója és családtagja jogo-
sult legyen a vasúti arcképes igazolványra.
Bejelentésre került, hogy a „MÁV vezetése elismeri a 
MÁV Szolgáltató Központ munkavállalóinak és család-
tagjaiknak az arcképes vasúti utazási igazolvány kiváltá-
sára vonatkozó igényét” így 2019. július 8-tól a MÁV SZK 
dolgozói számára is jár az arcképes igazolvány által biz-
tosított menetkedvezmény.
Szakszervezetünk hosszú küzdelme végre célba ért.
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2017 nyarán alakult meg az MTSZSZ Ipari tagozatának 
TETRA-PAK tagcsoportja. Boda László és Tóth Attila az 
első perctől kezdve ellátják az ügyvivői feladatokat a bu-
daörsi székhelyű cégnél.

Hogyan kerültetek kapcsolatba az MTSZSZ -szel? 
Hogyan emlékeztek vissza a tagcsoport alakítására?  
B.L. Volt néhány dolog, amin úgy éreztük, javítani kellene, 
de egyéneneként, hathatós támogatás nélkül nem láttunk 
rá igazi esélyt. Így kezdtem el egy független, de határozott 
szakszervezetet keresni, amelyhez csatlakozhatnánk. Egy 
közös ismerősünk összehozott egy találkozót Novodonszki 
Andrással, és tetszett az MTSZSZ hitvallása, hozzáállása. 
Sikerült kollégákat toborozni, és egy alapító ülést tartani, 
ahol ők szintén megismerték ezt a szakszervezetet, és ott 
és akkor sikerült megalapítani a mi alapszervezetünket.

T.A. Boda Laci „szervezett be”, mert korábban nem is gon-
doltam, hogy ismét szakszervezet tagja legyek, megvalóm 
nem is volt korábban szükség rá.
A megalakulás illegalitásban indult, mivel nem tudtuk, ho-
gyan reagál a felsővezetés a szakszervezet megalakulásá-
nak hírére. Mint később kiderült, pozitívan álltak hozzá.  

Milyen munkákat végeztettek eddig a Szakszervezet-
ben? Hogyan zajlik a szakszervezeti munka a minden-
napokban? 
B.L. Még mindig zajlik a tagok toborzása, a szkeptikusok 
meggyőzése. Meghallgatjuk és a vezetés elé tárjuk a napi, 
és hosszabb távú problémákat, és megpróbáljuk közösen 
megoldani.

T.A. A „beszervezéseken” kívül a kollégák által felvetett 
problémákat próbáljuk tudatni a vezetőséggel és megol-
dásokat találni. Mostanában könnyebb, mint a megalaku-
lásunk idején.

Hogyan fogadta a gyárvezetés a szakszervezet megala-
kulását? 
B.L. A területi vezetőm és az akkori HR vezetés úgy érzem, 
először kicsit kudarcként élte meg a szakszervezet létre-
jöttét. A gyárigazgató úr, José Maria Vicenti viszont termé-
szetesnek vette, hisz Nyugat-Európáben ez megszokott do-
log. Szerencsére szinte (mert az első néhány hónap kissé 
döcögős volt) az elejétől fogva pozitívan állnak hozzánk.

T.A. A külföldi felsővezetés szerencsére pozitívan, mivel 
olyan országokból jöttek, ahol megszokott, hogy van szak-
szervezet és számukra inkább az volt a furcsa, hogy nálunk 
nincs.

Erre az évre volt először a bérmegállapodást, amit a 
Szakszervezet és a munkáltató kötött. Milyennek ítéli-
tek ezt a megállapodást? 
B.L. Az elmúlt évek alatt az akkori gyárvezetés hagyta, 
hogy elszaladjon mellette a munkaerőpiac, így elég nagy 
lépéseket kellett tennie, hogy behozza a lemaradást

T.A. Számomra felemás, mert amit szerettünk volna 
elérni, szerintem, az csak részben valósult meg. Si-
került a juttatásokon úgy alakítani, hogy az a lehető 
legtöbb kollégának megfeleljen, de a bérsávok meg-
emelése, szerintem nem volt elégséges. Ezt az is bi-
zonyítja, hogy évközben már emeltek a belépőszintű 
bér nagyságán.
A béremelés mértéke szerintem a körülményekhez ké-
pest megfelelő volt.

Hogyan látod az MTSZSZ további lehetőségeit a gyár-
ban? Milyen teendők vannak a következő időszakra? 
B.L. Mindenképpen feladatunk tárgyalni a további fejlő-
désről, illetve fontos a tagtoborzás, egy egységes, ösz-
szetartó tagság kovácsolása, és a tagsággal járó előnyök 
tudatosítása.

T.A. Szeretném, hogy több kollégát tudjunk meggyőzni, 
hogy lépjenek be a szakszervezetbe, ami jelenleg elég ne-
héz, mert sokan még mindig félnek, vagy csak egyszerüen 
jobb élvezni amit elérünk, külső szemlélőként.

Mivel foglalkoztok szabadidőtökben? Mi a hobbitok? 
B.L. Az egyik célunk továbbra is olyan munkarend kiala-
kítása, ami több szabadidőt eredményez, mert a jelenlegi 
mellett elég kevés van. Amikor van, én szívesen foglalko-
zom mindenféle műszaki mütyürrel, most például a 3D 
tervezés és nyomtatás rejtelmeivel és Arduino programo-
zással ismerkedem.

T.A. Szabadidő? Viccet félre téve, minél többet tölteni a 
családdal és mivel családiházban lakok így mindig van mit 
csinálni otthon. Ha mégis marad egy kis „szabad” sza-
badidőm akkor olvasok vagy filmet nézek, ha a kutyám is 
megengedi.
A hobbim a kutyasétáltatás, mert így én is eleget mozgok 
szabadban.

Hogyan tudnak elérni titeket a tagok, mik az elérhető-
ségeitek?
B.L. Műszakban személyesen, a többiekkel céges email-
ben, illetve néhány kollégával egy Facebook-csoportban is 
tartjuk a kapcsolatot. Ezen kívül a cégvezetés biztosított 
helyet nekünk a gyári üzenőfalon, ahol szintén tudunk in-
formációkat megosztani.

T.A. Személyesen, vagy ha nem találkozok azokkal akivel 
nem vagyok egy műszakban, velük  céges emailen keresz-
tül.

Bemutatkozik

Bemutatkozik Boda László 
és Tóth Attila
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MTSZSZ: MÁV-SZK / Archívum 
tagcsoport bemutatkozása

Három év nagy idő egy ember életében, hát még ha egy 
intézményi csoportról van szó.

Immár 3. születésnapunkat ünnepeljük az MTSZSZ MÁV-
SZK ARCHÍVUM tagcsoportjában. 
A tagcsoporthoz nyugdíjas és GYES-en lévő anyuka is tartozik. 

Mindig is fontosnak tartottuk, hogy valamilyen érdekképvi-
selet alá tartozzunk, ezáltal régebben is tagjai voltunk más 
„nagy” MÁV-os szakszervezetnek. Ezen szakszervezet el-
vesztette a bizalmunkat a folyamatos belső vezetői csatáro-
zások miatt és egy botrányos ránk kényszerített választás 
után egyöntetűen a kilépés mellett döntöttünk.

Nem sokáig maradtunk szakszervezet nélkül, a lehetősé-
gek közül az MTSZSZ-t választottuk új „érdekképviseleti 
otthonunknak”. Meghívtuk az Archívumba Novodonszki 
Andrásékat egy szakszervezeti általános bemutatóra. Na-
gyon tetszett mindaz amit hallottunk, és mindaz amit le-
hetőségként felvázoltak előttünk! Mi is elmondtuk a minket 
érintő céges megoldandó problémáinkat és a kölcsönös 
előzetes bizalom alapján egyöntetűen csatlakoztunk a 
szakszervezethez!

Mi itt az Archívumban a MÁV csoport történeti értékű – nem 
selejtezhető iratait, tervrajzait, fotóit és filmjeit tároljuk, 
dolgozzuk fel, illetve a kutató közönség számára tesszük 
elérhetővé a hét minden munkanapján.
Az Archívum dolgozóinak majdnem a fele már szakszerve-
zeti tag, pedig akik jelenleg más szakszervezetnél vannak, 
látják eredményeinket és összehasonlítási alapjuk van ez 
által az ott elértekkel, illetve a „nem elértekkel”…

Mit is ért el nálunk eddig az MTSZSZ?
• Régi igény volt az Archívumban a vezeték nélküli inter-

net (Wi-Fi), mind munkavállalói, mind látogatói oldalról. 
Az MTSZSZ segítségével sikerült mindezt kiépíteni és az 
üzemeltetést is megoldani!

• Tagjaink már igénybe vették a jogsegély szolgálatot is, 
legnagyobb megelégedésünkre

• Az OTP és a SBERBANK által nyújtott kedvezményeket, 
valamint a MOL üzemanyagkártyát is igényeltük illetve 
igénybe vettük

• Amint a jelenlegi mobiltelefon szolgáltatóinknál lejártak 
a hűségidők, igénybe vettük az MTSZSZ mobil-flotta cso-
magjait is

• Személyesen megkapjuk a Karácsonyi-, illetve ha van, 
Nyeremény csomagunkat is

• A legnagyobb volumenű, szinte minden tagunkat érin-
tő változás a jelenlegi munkakörünk felülvizsgálatának 
elérése volt. Az MTSZSZ-nek köszönhetően az Irattáros 
I-II. munkakört sikerült bevonni a jelenlegi MÁV-csoport-
nál lévő felülvizsgálatba - ezáltal a 13-as bérkategóriába 
átsorolni - így tagjaink (és a még leendő tagjaink is…) je-
lentős béremelésben részesültek. Ilyen mértékű, egyéni 
jólétet fokozó intézkedést soha, egyetlen szakszervezet-
nek sem sikerült elérnie!

• Valamennyien részesülünk vasutas arcképes igazolvány-
ban.

Mit nyújtunk mi a szakszervezetnek?
• A lehető legtöbb szolgáltatást igénybe vesszük
• A hírlevelet kihelyezzük a céges hirdető táblára
• Saját facebook oldalunkon megosztjuk a szakszervezet 

anyagait
• Részt veszünk a gyárlátogatásokon, illetve megalakulá-

sunk óta minden egyes MTSZSZ Családi Napon képvisel-
jük alapszervezetünket, valamint ott voltunk a Városli-
getben szervezett MTSZSZ Majálison is

• Sikerült összeegyeztetni és megvalósítani, hogy az éves 
„gyárlátogatások” alkalmával mi is rendezzünk ilyet az 
ARCHÍVUM-ban. Két sikeres megvalósításon vagyunk 
túl, s a meghirdetés utáni órákban már elfogytak a he-
lyek! Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni a jövőben is 
– igény van rá szerencsére! Szeretettel várunk mindenkit 
ezekre a „vezetett bemutatókra”

• Szakszervezeti toborzó tevékenységet végzünk, hírét 
visszük az eredményeinknek 

• Folyamatosan részt veszünk a nyereményjátékokban, il-
letve a versenyeken is próbálunk helyt állni (egyik tagunk 
nyerte az MTSZSZ Családi nap fotópályázatát 2018-ban!)

• Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a szakszervezettel 
- a kétirányú információáramlás állandó közöttünk

Mindezen felsoroltak alapján úgy érezzük, hogy megtalál-
tuk a helyünket az érdekképviseletek között, és új „Szak-
szervezeti Család”-ra leltünk az MTSZSZ berkein belül!

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az MTSZSZ központtal, 
valamint gyakoriak a személyes egyeztetések is. Rend-
szeresek a személyes megbeszélések az Archívumban ha 
valamit meg kell közösen tárgyalnunk, illetve tájékoztatást 
kapunk az aktuális szakszervezeti és minket érintő esemé-
nyekről.
A jövőre nézve szeretnénk megtartani továbbra is ezt a jó 
kapcsolatot az érdekképviselettel, ahol a problémáinkra 
kézzel fogható megoldást találunk és ahol újabb tagokat 
tudunk bevonni.

Üdvözlettel, az ARCÍVUM tagcsoport tagjai
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Automatizáció és élőmunkaerő: együtt többre megyünk
2030-ra a globális szakképzett munkaerőhiány előrelát-
hatólag eléri a 85,2 millió főt, és ez várhatóan az ázsiai 
fejlődő gazdaságokat fogja a leginkább érinteni. Csak a 
gyártóiparból 2020-ra körülbelül kétmillió munkás fog 
hiányozni, 2030-ra pedig ez a szám már a 7,9 milliót is 
meghaladhatja. Ez körülbelül 607,1 milliárd dolláros 
bevételkiesést jelent – a nemzetközi Munkaerő-elemző 
Intézet (WAI) elemzése szerint.

Egy másik, a Gyártóipari Mérnökök Társasága (SME) ál-
tal készített jelentés szerint az Egyesült Államokban mű-
ködő gyártóvállalatok 89%-a talál nehezen szakképzett 
munkásokat, mivel a munkaerő fokozatosan öregszik, a 
fiatalabb munkavállalók közül pedig egyre kevesebben 
gondolkodnak a gyártóiparban. A munkaerőhiány Ma-
gyarországon is már évek óta az egyik legnagyobb prob-
lémát jelenti. A Központi Statisztikai Hivatal szerint több 
mint 83 ezer (83 337) állás maradt betöltetlenül Magyar-
országon 2018 végére, ami országos gazdasági szinten 
13,8%-os növekedést jelent a 2017 végén mért adathoz 
képest. A leginkább érintett területek a gyártóipar, a köz-
igazgatás, és az egészségügy.

A munkaerőhiány és termelékenység lassú növekedése 
gazdasági szempontból aggodalomra adhat okot, mivel 
mindez a béreket és a gazdasági növekedést veszélyez-
teti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy Magyarországon 
számos vállalkozás a munkaerőhiányt jelöli meg, mint a 
vállalat növekedését akadályozó legfőbb okot.
Szerencsére mindennek van jó oldala is. A munkaerőhi-
ány és az alacsony termelékenység arra készteti az ipará-
gak szereplőit, hogy gyors fejlődésen menjenek keresztül, 
és lehetőséget teremt a gyártóvállalatok számára, hogy 
versenyelőnyt szerezzenek azzal, hogy megfontolják az 
innovatív megoldásokat, és gyorsan alkalmazkodnak. 
Ennek köszönhetően a gyártók egyre inkább a robotikai 
automatizáció felé fordulnak, hogy fejlesszék termelé-
kenységüket és elkerüljék az egyre szigorodó és ritkuló 
munkaerőpiacból eredő potenciális veszteségeket.

Az automatizáció segíti a vállalkozás működését

Az automatizáció számos előnnyel szolgál a vállalkozá-
sok számára. Az automatizáció csökkentheti a vállalatok 
instabil munkaerőforrásokra való támaszkodását, ami ve-
szélyezteti jövedelmezőségüket és megakadályozza a pia-
ci terjeszkedést, sőt, szélsőséges esetekben még a vállal-
kozás felszámolásához is vezethet. A Boston Consulting 
Group (BCG) tanácsadócég becslése szerint körülbelül 10 
trillió dollárnyi GDP lesz veszélyben 2030-ra, ahogyan a 
vállalatok és az országok egyre nehezebben tudják majd 
betölteni a rendelkezésre álló munkahelyeket. Az automa-
tizációval azonban a vállalkozások növelni tudják a mun-
kaerő teljesítményét. A meglévő munkások fejleszthetik 
szakértelmüket, és nagyobb értéket teremtő pozíciókba 
kerülhetnek ahelyett, hogy manuális és ismétlődő felada-
tokkal kelljen foglalkozniuk. Mivel mindez lehetővé teszi 
az alkalmazottak számára, hogy értékesebb teljesítményt 
nyújtsanak, javul az üzleti hatékonyság és nőnek a bérek.

Az automatizáció jövője

Tekintettel arra, hogy a munkaerő kapcsán egyre kisebb 
a kínálat és a megbízhatóság, a robotikai automatizáció 
életképes megoldásnak bizonyul a vállalkozások számá-
ra. Ezen kívül abban is segít mind a vállalatoknak, mind a 
munkásoknak, hogy maximalizálni tudják termelékenysé-
güket és hatékonyságukat. Mindezt azzal, hogy a robot át-
veszi az unalmas, piszkos és veszélyes munkákat, amely-
nek köszönhetően az alkalmazottak készségeiket jobban 
fel tudják használni másutt. Az automatizáció tehát kulcs-
fontosságú szerepet játszik az emberi munka kiegészíté-
sében, valamint a hatékonyság növelésében, és hosszú 
távon, munkaerőhiány esetén a feladatok elvégzésében is.

(forrás: GyártásTrend)
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Az otthon felmerült műszaki problémák megoldására 
mára már meg se próbáljunk mestert, vagy szerelőt 

hívni, mert az már „elfogyott”…
Úgy érzem napjainkra elengedhetetlen feladattá vált a 
szakképzés népszerűsítése, megújítása, természetesen 
szorosan együttműködve kishazánk oktatás-nevelési cél-
kitűzéseivel, a különböző „kétkezi” szakmák iránti vonzerő 
élénkítése. Előrebocsátom, nem a jól képzett és hasznos 
szakdiplomások, a „kiművelt emberfők” számának csök-
kentése mellett vagyok, (mert rájuk is nagyon nagy szük-
ség van ebben az „ínséges”, menedzserektől és jogászoktól 
hemzsegő világunkban), viszont ki ne tapasztalta volna meg 
azt az elfogadhatatlan, képtelen helyzetet, amikor ha elrom-
lott a lakásban valami háztartási gép, vagy épületgépészeti 
felszerelés, lényegében alig találtunk valakit a hirtelen meg-
jelent probléma elhárítására. Égre-földre kereshetünk egy 
megbízható szakembert, aki az adott témában kellő jártas-
sággal bír, de eredményre napokon keresztül sem juthatunk. 
Kitartónak kell lenni, az biztos… 
Sajnálatos, de megállíthatatlan tendenciának tűnik, a mai 
fiatalok szakmát tanulni manapság már nem igazán kíván-
nak, érdeklődésük nem elsősorban az alkotó-javító ember 
útját járják, hanem döntően inkább a médiában, vagy a kom-
munikációban (…minél pöszébb, annál jobb elvet követve), 
illetve számos más, egyébként használhatatlan diplomás te-
rületen kívánnak jobban elhelyezkedni. Tevőlegesen dolgoz-
ni szinte egyik mai diák sem szeretne (tisztelet a kivételnek), 
a kézügyesség iskolai fejlesztése amivel kedvet lehetne hoz-
ni egy adott kétkezi szakma gyakorlásához döntően elmarad, 
ennek következtében a jó szakemberek képzése egyre csök-
ken. Évtizedeket megelőzően már az általános iskolákban a 
természetes környezet, a gyakorlatias tevékenységek köz-
vetlen megismertetése, tevőleges műveltetése, oktatása, a 
tanulókban kifejlesztett egy olyan problémamegoldó képes-
séget, amellyel mind a szakmunkástanuló, mind az egyete-
mista, főiskolás bátran elboldogult.
A szakmák társadalmi és főleg anyagi megbecsülése az el-
múlt évtizedektől eltérően szerintem javul ugyan (mert ma 
már megfizethetetlen egy jó gázszerelő, tetőfedő, burkoló, 
stb…), szinte bármit kérhet a munkájáért, na de kit becsüljön 
a társadalom, ha szinte már nincs is megfelelő szakember 
akit lehetne… 
Nincs mit tenni, a fiatalokban meg kell erősíteni a szakmák 
iránti érdeklődést azzal, hogy tisztességes jövedelmet és 
biztos egzisztenciát kell számukra biztosítani, egyúttal valós 
életpályamodellt kell állítani eléjük. 
…na de hogy jön ide a munkavédelem?- tör fel a kérdés. 
Nos a különböző szakmai képzésekhez, természetesen a 
tantervbe beilleszthető módon és mértékben, bátran java-
soljuk, a leglényegesebb munkabiztonsági- ismereteket, 
információkat, tudásanyagot szakterületenként kidolgozni. 
Nagyon fontos, a tanulók ismerjék meg az adott szakmai 
terület veszélyeit, kockázatainak forrásait, legyenek tisztá-
ban a balesetek megelőzésére teendő legszükségesebb in-
tézkedésekkel mert ahogy szokták mondani, ezt sem lehet 
elég korán kezdeni. Lényegében meg kell tanítani a helyes 
munkavédelmi magatartás szabályait, elvárásait. A munka-

védelem és munkabiztonság helyes alkalmazása iránti igény 
igenis épüljön be gyakorlati készség és képesség szintjén a 
tanulók tudatába. 
Az egyes szakmai területek rendelkeznek (asztalos, lakatos, 
gépi forgácsoló, stb…) az idők folyamán kialakult célszerű 
speciális munkafogásokkal amelyek szó szerint óvják, védik 
a munkát végző embert. Az általános használati szerszá-
moktól kiindulva a mind összetettebb gépek, megmunkáló 
berendezéseken keresztül, a speciális célgépekig, a tanu-
lókkal meg kell ismertetni azok biztonságos használatát és 
a kezeléseik módját. Bár a mai fiatalság, mint mondják, rá-
termett, tanulékony, de az azért mégsem várható el, hogy a 
majdani munkavállaló egyedül maga jöjjön rá a biztonságos 
gépkezelés mikéntjére. Más oldalról viszont, amennyire le-
het, meg is kell előzni a „szabálytalan” munkavégzést, annak 
időben történő felismerését. 
A cikk írója, nem szégyellve, anno szakközépiskolába is járt 
(…bármily hihetetlen, el is végezte) és amely évei alatt a 
szakmai gyakorlatainak tankönyvei, munkafüzetei témakö-
rönként, szinte kivétel nélkül, munkabiztonsági összefogla-
lókkal is rendelkeztek, ahogy az elméleti tanórák tankönyvei, 
segédletei is. Bizony, évtizedek múltán, még ma is jól kama-
toztatható ismeretekre tudtam szert tenni a munkavédelem 
területén. (…nos a nyolcvanas években még javában „tom-
bolt” a poroszos iskolarendszer és társult követelményrend-
szere is...) Akkoriban még érthető és egyértelmű jogszabályi 
mondatok, rendelkezések tükrében tevékenykedtünk. A mai 
jogszabályi harmonizációs törekvések, az EU-s direktívák 
kötelező ratifikálása, valljuk be jócskán felpuhította a mun-
kavédelmi előírásokat, fokozatosan kiirtotta a konkrét ren-
delkezéseket, elkente a munkavédelmi feladatok végrehaj-
tásáért felelősök személyét, stb… de ezen háborgásom majd 
egy másik cikk témája lesz… térjünk vissza az iskolarend-
szerű oktatás és a munkabiztonság kapcsolatára.

A biztonságkultúra fejlesztése érdekében már az iskolarend-
szerű oktatásban el kell indítani az egészséges életmódra 
történő nevelés programját. Az egészségtudatos fejlődés 
érdekében a fiatalok gondolkodásmódját fejleszteni kell. 
Gondolok itt például a dohányzásra, amely valljuk be „menő” 
és a fiatalok életében, viszont jó példaként álljon itt az, hogy 
bár nem jelentős mértékben, de hazánkban is növekszik a 
„nemdohányzó” munkahelyek száma. 

Fel kell hívni a figyelmet a munka-szabadidő-pihenés egyen-
súlyára is, mert nem az a lényeg, hogy rövid ideig extra ter-
helést bíró munkavállalókkal működtessük a gazdaságot, 
hanem hosszú távon is a munkából részesedni tudó, tapasz-
talt, egészséges munkaerő álljon rendelkezésre. A szakma 
szeretete kevés, a munkahelyet is kedvelni kell valameny-
nyire, a munkakörülményeket pedig elfogadható szinten kell 
tartani és ennek szerves része a munkatevékenység ésszerű 
beosztása, ütemezése. A kiégés, a mentális-fizikai kifáradás 
rehabilitációja, gyógykezelése, hosszadalmas, egyben jelen-
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tős költségekkel jár, nem beszélve a képzett szakemberek 
hosszabb-rövidebb időre történő, vagy akár végleges elvesz-
téséről. 

Végezetül pedig, az iskola elhagyásával vállalkozást indítók 
részére, a szakmai képzés nyújtson támogatást a rájuk váró 
munkavédelmi kötelezettségeik teljesítésében. Elenged-
hetetlen, hogy mint önfoglalkoztatók, vagy munkáltatók, ne 
legyenek tisztában alapvető munkabiztonsági feladataikkal 
és felelősségükkel. A legtöbb munkabaleset, munkahelyi 
sérülés, szám szerint is, a KKV-k köreiből kerül ki, de az is 
tény, hogy a munkabaleseti bejelentési fegyelem éppen en-
nek a gazdálkodási körnek képezi gyengéjét, nem is beszélve 

a gépek, munkaeszközök kötelező időszakos vizsgálatainak 
hiányáról, a védőeszközellátás elégtelenségeiről, stb... 

Egyszóval szükség van a munkabiztonsági ismeretek új tí-
pusú képzési programjainak kidolgozására figyelemmel az 
oktatáspolitikai, gazdasági és társadalmi igényekre is. Az 
oktatott munkabiztonsági ismeretek gördülékenyen integrá-
lódjanak a szakmai ismeretek körébe oly módon, hogy a tan-
tervben külön számon kérhető és értékelhető tananyagrészt 
képviseljenek. 
Ne feledjük, a képzetlen munkavállaló nemcsak magára, ha-
nem a környezetére is jelentős kockázatot jelent.

Somlai Szilárd

Az önvezető autók 12 pontja
Tizenegy autóipari és önvezető vezetési technológiát fej-
lesztő vállalat kidolgozta a önvezető járművekre vonat-
kozó, biztonsági előírásokat tartalmazó SaFAD (Safety 
First for Automated Driving) című whitepapert. 
 
Utópisztikus elképzelés, hogy miközben autónkkal tartunk 
a munkahelyünk felé, válaszoljunk néhány emailre vagy 
szundikáljunk kicsit, a járművünk pedig önállóan jutasson 
el minket A-ból B-be. Az önvezető autózás 4. és 5. szintjén 
ez is megvalósul majd, de egyelőre még csak ott tartunk, 
hogy összefognak a nagyvállalatok, hogy az autonóm jár-
művek minél biztonságosabban közlekedhessenek.
Végtére is, ha a közlekedési balesetek túlnyomó többségét 
emberi hiba okozza, akkor tényleg csak ezt a tényezőt kell 
kivenni az egyenletből, és biztonságossá válhat a közleke-
dés. Elméletileg. A gyakorlatban azonban csak akkor, ha 
biztonságosabb önvezető autókat gyártunk, mint amilyen 
biztonságosan egy átlagos sofőr vezet. Az autóipar egésze 
ezt a célt próbálja elérni, ennek érdekében most tizenegy 
nagyvállalat fogott össze, hogy megalkossák azt az irány-
mutató whitepapert, amelynek címe: SaFAD – A biztonság 
az első az önvezető autózásban.

A 146 oldalas dokumentumot a Daimler vezetésével az Aptiv, 
az Audi, a Baidu, a BMW, a Continental, a Fiat a Chrysler, a 
HERE, az Infineon, az Intel és a Volkswagen munkatársai ál-
lították össze. Középpontja az a tizenkét alapelv, amely rész-
letezi az önvezető autók különböző képességeit, melyek által 
azok biztonságosnak tekinthetők a közlekedésben.
1. Biztonságos működés: reagáljon a rendszer, ha a kriti-

kus komponensek instabillá válnak vagy leállnak.
2. Biztonsági réteg: a rendszer ismerje fel annak korláta-

it, és csökkentse minimálisra a kockázatot, miközben 
visszaadja a vezérlést a sofőrnek.

3. Funkcionális tartomány tervezése: meg kell teremteni a 
rendszer működéséhez szükséges biztonsági feltételeket.

4. Viselkedés a forgalomban: a rendszer viselkedésének 
könnyen érthetőnek és kiszámíthatónak kell lennie a 
többi, forgalomban részt vevő jármű számára.

5. Felhasználói felelősség: a sofőrnek alkalmasnak kell 
lennie arra, hogy bármikor átvegye az irányítást.

6. Jármű által kezdeményezett vezetésátadás: ha a veze-
tő nem felel meg az átvételi kérelemnek, az automati-
zált vezetési rendszernek olyan manővert kell végre-
hajtania, amely minimalizálja a baleseti kockázatot.

7. Vezető által kezdeményezett irányítás-átadás: az auto-
matikus vezetési rendszer aktiválása és kikapcsolása 
kifejezetten csak a vezetői kérésésre történhet meg.

8. Az automatizálás hatása: a biztonsági rendszer figye-
lembe veszi, hogy milyen hatásai lehetnek az automa-
tizálásnak, mielőtt bekapcsolja az önvezető rendszert.

9. Biztonsági előírások: ellenőrzési és érvényesítési fo-
lyamatok alkalmazása szükséges a biztonsági célok 
elérése érdekében.

10. Adatrögzítés: ha egy eseményt vagy ütközést felismernek, 
az autonóm járművek az adatokat – a vonatkozó adatvé-
delmi jogszabályoknak megfelelő módon – rögzítik.

11. Kiberbiztonság: lépéseket kell tenni az önvezető veze-
tési rendszerek védelme érdekében, illetve a kiberbiz-
tonsági fenyegetések ellen.

12. Passzív biztonság: a gépkocsi belső elrendezésének fi-
gyelembe kell vennie a jármű automatizálásából eredő 
különböző ütközési forgatókönyveket.

A jelenlegi példákból és a napjainkban zajló fejlesztésekből 
jól látszik, hogy a teljes önvezető autózástól még messze 
vagyunk. Az Audi tavaly tavasszal leplezte le az új generá-
ciós A8-as autóját, amely az iparág első Level 3-as önveze-
tő modelljeként került a piacra, ám már ősszel Level 2-es 
szinten folyt az értékesítése. A 3-as szinthez, vagyis, hogy a 
Traffic Jam Pilot specifikus esetekben se vétsen hibát, már 
mesterséges intelligenciára van szükség. A jelenlegi 3-as 
szintű rendszerek egyelőre sok hibát vétnek, ezért gyakran 
előfordul, hogy gyors beavatkozásra van szükség a sofőr ré-
széről, így jobb, ha az nem is engedi el a kormányt. Ezért ér-
tékesítik Level 2-es szinten a modellt. A BMW 2021-re ígéri 
az önvezető autóvezetés 3. szintjét, iNEXT típusú autójával. 
Csak ezt követően fog bele kísérleti projektként a következő, 
4. szintet képviselő járműtechnológiai innovációkba.
A Daimler az automatizált járművezetés több szintjének 
fejlesztésén is dolgozik. Az aktív biztonsági rendszereket a 
kezdetek óta házon belül fejleszti. Idén indítottak el egy kí-
sérleti projektjet, amelyben valódi nagyvárosi forgalomban 
tesztelik az önvezető járműtechnológia 4. és 5. szintjét.
A tervek szerint mire a technológia sorozatgyártásba kerül, 
tökéletesen megbízható lesz bármilyen vezetési szituáció-
ban és minden járműkategóriában, azaz a személyautóktól 
kezdve teherautókon keresztül a buszokig alkalmazható 
lesz. A mostani white paper kiadása is ezt szolgálja.

Forrás: gyartastrend.hu






