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A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül a CIB Bank részéről ajánlatételnek és nem jogosít kedvezmény igénybevételére. A CIB Easy kedvezményeket olyan cég munkavállalója veheti igénybe, aki az igénylés időpontjában munkajogviszonyban áll olyan vállalkozással, amely csatlakozott 
a CIB Easy Kedvezményprogramhoz. A CIB Easy kedvezmények részletes feltételeit a CIB Easy Kedvezményprogram kondíciós lista tartalmazza, amely megtalálható a www.cib.hu oldalon, valamint a CIB bank ókokban.
1A CIB ECO Bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben havonta a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik átutalással a bankszámlára (akár több részletben is).
2Az akció kizárólag a 2020. január 1. és 2020. december 31. között nyitott ECO bankszámlák mellé, a promóció ideje alatt a számlatulajdonos nevére igényelt első VISA Inspire Elektronikus Bankkártyára vonatkozik. A VISA Inspire Elektronikus bankkártyára vonatkozó részletes feltételeket, 
díjakat a Bankkártya Kondíciós lista tartalmazza.
3A CIB Visa Inspire Elektronikus és a CIB VISA Inspire Dombornyomott bankkártya esetében Intesa Sanpaolo bankcsoport tagjainak minősül: Olaszország, Horvátország, Egyiptom, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bosznia-Hercegovina, Albánia, Oroszország, Szerbia, Ukrajna, Moldávia.

4Adott hónap első 2 alkalommal történő forint készpénzfelvétele bármely belföldi ATM-ből, melyek együttes összege nem haladja meg a 150.000 Ft-ot díjmentes, amennyiben az adott számlához a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 
36/A. § (5) bekezdésben meghatározott (két ingyenes készpénzfelvételi) nyilatkozatot ad meg. A díjmentes készpénzfelvétel részletes jogszabályi feltételeit a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. § tartalmazza.
50 Ft a CIB Bank Mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on és a CIB Internet Bankon keresztül indított átutalás belföldön forintban, rendszeres átutalás, csoportos beszedés tranzakciós díja 2020. december 31-ig 
(akciós ajánlatunk keretében).
6A jóváírás teljesítésének és a promócióban való részvételnek a feltételeit a „CIB Welcome Ügyfélajánló Program promóció Promóciós szabályzat lakossági és kisvállalati ügyfelek 
részére” című szabályzat tartalmazza! Kérjük, hogy olvassa el a Promóciós Szabályzatban foglaltakat, mert a jóváírás csak a Promóciós Szabályzatban felsorolt 
feltételek hiánytalan teljesülése esetén jár.

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást hozza meg, 
informálódjon körültekintően!

VEGYEN RÉSZT A CIB EASY MUNKAVÁLLALÓI 
KEDVEZMÉNYPROGRAMBAN CIB ECO SZÁMLAVEZETÉSSEL!
MIÉRT JÓ A CIB ECO BANKSZÁMLA?

PLUSZ KEDVEZMÉNY AZ ECO BANKSZÁMLÁHOZ AZ EASY KEDVEZMÉNYPROGRAM KERETÉBEN:

0Ft
Díjmentes átutalás belföldön, forintban, internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásainkon keresztül (CIB Bank Mobilalkalmazás, 
CIB Bank Online, CIB Internet Bank)5, valamint lehetősége van rendszeres átutalásra és csoportos beszedésre is.

IGÉNYBE VEHETŐ A CIB ECO BANKSZÁMLÁHOZ IS: 

0Ft
Díjmentes az adott hónapban első 2 alkalommal történő készpénzfelvétel belföldön forintban, összesen maximum 150 000 forint 
összegig bármely hazai ATM-ből, jogszabályi előírások alapján.4 

Ismerje meg a CIB Easy Kedvezményprogram mindennapi pénzügyekhez és hitelekhez kapcsolódó további kedvezményeit
a www.cib.hu/easydolgozo weboldalon! 

Számlanyitáshoz, kedvezmények igénybevételéhez, kérjük, keresse bizalommal munkatársunkat a megadott elérhetőségeken, vagy intézze
pénzügyeit várokozás nélkül: 

Vagy hívja kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi Orsolya: +36-70-377-1111 
Tóth Szilvia: +36-30-631-9193

Kérjen időpontot a CIB Bank Kékgolyó 
utcai bankfiókjába az alábbi e-mail címen: 
kekgolyo@cib.hu 

0Ft Díjmentes, személyre szabható értesítések a CIB Bank Mobilalkalmazásban 

PLUSZ LEHETŐSÉG: 

CIB Welcome Ügyfélajánló Program
Most érdemes ajánlani vagy ajánlással CIB bankszámlát nyitni, mert a CIB Welcome Program keretében
2020. december 31-ig mind az ajánlót, mind az ajánlottat megjutalmazzuk!6 Részletek a www.cib.hu/welcome oldalon.

HUF

0Ft Díjmentes számlanyitás és számlavezetés (amennyiben a havi jóváírás eléri a mindenkori minimálbért)1

0Ft Díjmentes a CIB ECO Bankszámla vagy CIB ECO Plusz Bankszámla mellé igényelt CIB Devizaszámla havi számlavezetése

0Ft

Díjmentes a CIB Visa Inspire Elektronikus Bankkártya az első évben, betétikártya-szolgáltatás igénybevételével2:
> Díjmentes, korlátlan készpénzfelvétel külföldön, CIB Visa Inspire bankkártyával az Intesa Sanpaolo csoport készpénzkiadó 

automatáiból 12 országban3

> Díjmentes a betéti kártyával történő vásárlás belföldön és külföldön egyaránt 

ÚJ

#mindigegyütt
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ERRŐL ÍRTUNK….
 

10 éve (2010 / 3) 
- MTSZSZ Vándorkupa Mátészalkán
- Újranyílnak a kisposták, vasútvonalak
- Tagcsoport találkozó Dunakeszin
- Gépészek szakmai találkozója
- MTSZSZ Vasútőr-nap MÁD-on
- Üzemi Tanácsi választások eredményei 
 a Forgalomnál
- Munka-magánélet egyensúly: 
 csak elméletben létezik

15 éve (2005. július - augusztus)
- 15 éves az MTSZSZ
- Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon innen és túl…
- Reprezentatív az MTSZSZ a MÁV Rt.-nél
- A munkaerőpiac ellentmondásai
- Szociális partnerek nyári egyeteme Visegrádon
- A magyar autógyártás száz éve
- IX. Műszakiak Fóruma a Dunán

25 éve (1995 / 3-4 szám) 
- A Társadalmi – Gazdasági Megállapodás lezárásáról
- Üzemi Tanács választás tájékoztató
- Más ez a MÁV (A MÁV Rt.-nek fel kell készülnie 
 a kollektív szerződés nélküli munkáltatásra)
- Egy mérnök ember kalandjai VII. rész  

(Csattanós történet)
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Kedves Kollégák!

A meglehetősen nehéz első 
félévet követően lassan kezd 
visszatérni a normális életvi-
tel az országban. A vírushely-
zet feloldásával újra helyreáll 
a termelés a gyárakban, egyre 
többen járnak be az irodákba 
a dolgozók a home office után.
Az MTSZSZ által lefedett vál-
lalatok viszonylag jól kezelték 
a koronavírus okozta rendkí-
vüli változásokat, a védőfel-
szereléseket megkapták a dolgozók, a leállás idejére a 
legtöbb helyen állásidőt fizettek a dolgozók számára, így 
megtartva a gyakorlott munkaerőt.
Ez idő alatt gyakori és rendszeres volt a kapcsolat a Ver-
senyszféra és a Kormány Állandó Fórumán, ahol heten-
te kaptunk információkat a munkaerőpiaci helyzetről, a 
megszűnt állásokról, a munkahelymegtartó és kutatás-
fejlesztő támogatásról, majd később a munkahelyteremtő 
támogatásról.
A vállalatoknál felmerülő problémákat azonnal tudtuk je-
lezni ezen a fórumon, ahol gyors jogszabályi igazításokkal 
sikerült ezeket rendezni.

Az MTSZSZ minden vállalattal tartotta a kapcsolatot, fo-
lyamatosan tájékozódtunk a munkáltatással kapcsolatos 
helyzetről, így fennakadások nélkül zajlott le a vírusve-
szély.
Július elsejétől kezdődően minden vállalatunk fennaka-
dások nélkül, teljes munkarendben dolgozik.
Szakszervezetünk irodái nyitva vannak, a megszokottak 
szerint dolgoznak kollégáink. 
Újra indítottuk a digitális képzéseinket, Békéscsabán és 
Miskolcon jelenleg is folyik a tanítás.
A tagjaink egészségére is vigyázunk, újra folytatódik a 
népszerű szemvizsgálat több területen.
A tárgyalásokat is megkezdtük a cégek vezetőivel, több 
helyen kollektív szerződéseket módosítunk, megállapo-
dásokat kötünk a munkavállalók előnyére. Egyeztetése-
ket folytatunk más szervezetekkel, törvény módosításokat 
készítünk elő a gyakorlati élet tapasztalatainak figyelem-
be vételével.
Bízva abban, hogy tagságunk egészségesen folytatja napi 
életvitelét, számítunk aktív részvételükre a foglalkozta-
tással kapcsolatosan, az eredményes érdekvédelmi mun-
kánk segítésére.
Jó egészséget, jó pihenést kívánok a nyári szabadság el-
töltéséhez!

Buzásné Putz Erzsébet
    elnök



4       Gúla 2020/3.

Munkaerőpiac alakulása a COVID 19 után
(Több tanulmányt, kutatási anyagot olvasva, a gyárak, üzemek gyakorlatát figyelemmel 

kísérve, az MTSZSZ innovációs tevékenységével ötvözve írom összefoglalómat a munka-
erőpiac jelenlegi és jövőbeni alakulásáról)

A jelenlegi mindennapjainkat átszövi a koronavírus okozta 
megbetegedések napi adatainak ismertetése, a veszély-
helyzetben való viselkedési normák, a „maradj otthon”, 
a „viselj maszkot”, „tartsd be a 1,5 - 2 méter távolságot” 
kifejezések. Egyik napról a másikra jött és két hónap alatt 
az életünkbe férkőzött, beépült a napi rutinba.
Akinek a munkája engedi, az home office-ban végzi fel-
adatát, és van akinek helyt kell állnia a munkájában to-
vábbra is és óvintézkedések mellett dolgozik. Két-három 
hónappal ezelőtt még munkaerőhiány volt a vállalatok 
nagy részénél. Most sokak munkája megszűnt.
Felmerül a kérdés, mi lesz, ha ennek a helyzetnek vége lesz?
Hogyan alakul a munkaerőpiac ezután? Milyen lesz a 
foglalkoztatás a jövőben? Hogyan alakultak/alakulnak át 
az ipari gyártás folyamatai?

Minden gazdasági válság kedvez az automatizált beren-
dezések bevezetésének és az eddigi megfigyelések sze-
rint ez fokozottan érvényes lesz a COVID után is.
Egyre valószínűbbnek látszik, hogy nem csak a rutinsze-
rű, betanított munkások veszíthetik el a munkahelyüket, 
hanem magasabb beosztásokban lévő munkavállalók is 
veszélybe kerülhetnek.

A mesterséges intelligenciára (MI) érzékeny állások, pl. 
a biztonsági őrök, vagy az ügyintézői munkakörök- mint 
a könyvelés, pénzügyi elemzés, sőt a szoftverfejlesztés is 
ide sorolhatók.

Kutatások szerint a meglévő technológiákkal már most 
több tízmillió munkahely lenne helyettesíthető világszer-
te a különböző iparágakban.
Az MI alapú technológiák most még inkább csak kiegészí-
tik az emberi munkaerőt, de csak idő kérdése, hogy mikor 
váltja ki teljes mértékben. A most bekövetkezett járvány 
miatti gazdasági válság az egész világot egyszerre érte el, 
így a technológiai váltás hatásai megsokszorozódnak és a 
nyomás,- hogy mielőbb bevezetésre kerüljenek az új inno-
vációs, technológiai eljárások, - egyszerre történik.

A koronavírus lecsengése utáni változás, a technológiai 
átalakulás egyszerre, fokozott erővel fog berobbanni az 
egész világon. Ennek a megszűnő állások negatívuma 
mellett pozitív hatása, hogy az eddigi monoton munka 
helyett a gondolkodást igénylő feladatokra kell felké-
szülniük a munkavállalóknak.
Az elmúlt időszakban, az MTSZSZ részéről fokozottan 
vetítettük előre a képzés fontosságát, a robotizáció és a 
digitalizáció rohamos terjedését annak érdekében, hogy 
az MTSZSZ-hez tartozó tagjainkat, munkavállalókat ide-
jében készítsük fel a technológiai változásokra. Különbö-
ző képzéseket indítottunk, hogy ne érje őket ismeretlenül 
az új kihívás. Jelenleg is folyik az informatikai képzésünk, 
amelyet tagjaink ingyenesen vehetnek igénybe. A prog-
ram elvégzéséről hivatalos dokumentumot/bizonyítványt 
kapnak, amellyel további kurzusokra jelentkezhetnek.
Megállapodást kötöttünk az Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal és mérnökszervezetekkel az időbeni 
felkészülés érdekében.

A fejlett technológiák számos új lehetőséget kínálnak a 
gyárakban dolgozók számára, mivel a IV. ipari forradalom 
teljesen átalakítja a gyártási folyamatokat, a cégek egy-
re nagyobb mértékben térnek át a tömegtermelésről a 
testre szabott folyamatokra. Emiatt a munkavállalóknak 
együtt kell működniük a robotokkal, az új technológiákkal.

Mindezek kihívást jelentenek a dolgozóknak, a vállala-
toknak, a teljes foglalkoztatási rendszernek, ugyanakkor 
az érdekvédelem számára is felelősséggel járó felzárkó-
zást jelent. Az MTSZSZ innovatív érdekvédő szervezet-
ként élen jár a dolgozók ez irányú felkészítésében.

Buzásné Putz Erzsébet

MI= Mesterséges intelligenciának egy gép, program vagy mesterségesen létre-
hozott tudat által megnyilvánuló intelligenciát nevezzük. A mesterséges intelli-
genciát legtöbb esetben számítógépnek tekintjük. Egy ilyen géptől elvárjuk, hogy 
emberi beavatkozás nélkül képes legyen a környezettől kapott információkra re-
agálni, emellett hasonló viselkedést várunk el, mintha egy élőlény lenne. Végül ez 
a gép a lehetőségek szerint a célnak megfelelően cselekedjen és a cselekvését 
mind tökéletesebben végezze, azaz képes legyen tanulni.
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Járványügyi helyzet a mindennapokban
Az MTSZSZ központi szervezetének munkatársai és a 
vállalati ügyvivők folyamatosan kapcsolatban álltak egy-
mással, az esetleges problémák hatékony kezelése ér-
dekében. Megkértük ügyvivőinket, írják le a járványügyi 
vészhelyzet során szerzet tapasztalataikat, miként élték 
át a mindennapokban ezt az időszakot, hogyan zajlott az 
érdekvédelmi tevékenység.

Vass Lajos Általános Iskola 
A Kispesti Vass Lajos Általános Iskola a váratlan helyzet-
hez, a megváltozott világhoz nagyon gyorsan alkalmaz-
kodott.
A nevelőtestület, a gyerekek, a szülők felelősségteljesen 
vettek részt az új tanulási környezetben való távoktatás-
ban. Mindenki türelmesen vette ki részét, mert éreztük, 
hogy ebben az időszakban is szükség van az összefogás-
ra.  A gyerekek, a pedagógusok a személyes találkozást 
hiányolták legjobban.
A három hónap alatt az iskolai közösség minden tagja a 
szülőkkel együtt egységet alkotott. A jó ügy érdekében, a 
gyermekek fejlődéséért mindenki összefogott és ezt az 
erőt jó volt érzékelni.
Az MTSZSZ tagok is összefogtak, segítettünk egymásnak 
a különböző informatikai eszközök és platformok hasz-
nálatában és az emberi kapcsolatok fenntartásában.

Budapest Közút Zrt.
A Közútnál tisztességes eljárásban volt részünk, mert az 
ingyenes parkolás ellenére, teljes munkaidőben tudtunk 
dolgozni teljes munkabérért.
Ebben az időszakban történt egy rendkívüli esemény, 
amelynek során, a már meghozott döntést sikerült újra 
gondoltatni annak túlzott mértéke miatt.
Jelenleg dolgozunk tovább a már jól megszokott rend-
szerben.

ebm papst
A vírushelyzet véleményem szerint mindenki számára 
megterhelő volt és fontosabbá vált a virtuális, digitális 
kapcsolattartás. Azt is bebizonyította, hogy a hosszú távú 
együttműködéshez, nagyon fontos a dolgozók számára 
a személyes jelenlét, hogy érezzék, minden tag fontos a 
számunkra.
Az emb-Papst  mindkét telephelyén jelen van az ér-
dekképviselet, a járvány időszaka alatt a személyes 
jelenlét a vecsési telephelyen minimálisra csökkent, a 
sülysápi telepen pedig teljesen megszűnt, tekintettel 
arra, hogy nem engedélyezték az átjárást az üzemek 
között, érthető okokból. A sülysápi kirendeltségnél, 
ahol nem régóta van a szakszervezet jelen, a fokoza-
tos lemorzsolódás is érzékelhető volt, mert a bizalmi 
kiépítés első szakaszában voltunk/vagyunk. A vecsési 
oldalon a több éves közös munka és együttműködés 
eredményeként a dolgozók továbbra is kitartottak a 
szakszervezet mellett és ilyen jellegű tapasztalatok 
nem voltak.
Remélem, hogy a vírushelyzet megszűnésével és az élet 
újraindításával folytatni tudjuk az eddig elkezdett mun-

kánkat, ha lehet még pozitívabb illetve eredményeseb-
bek lehetünk a későbbiekben. A központtal és a mun-
káltatóval történő kapcsolattartás zökkenőmentes és 
folyamatos volt.
Sajnos az áprilisban esedékes béremelést és a Szép kár-
tyára utalandó kifizetéseket el kellett halasztani későbbi 
időpontra, aminek a biztosítására megállapodást kötöt-
tünk a munkáltatóval.
A Szép kártya kifizetés azóta megvalósult, bízunk benne, 
hogy a béremelés a megállapodás szerint szintén meg-
valósul.

Jabil
Emberi szempontból egyírányúsították a céghez való be-
lépést, hőmérsékletmérés majd hőkamerás beléptetést 
követően. A szájmaszkok és fertőtlenítők használata is 
kötelezővé lett téve, ami jelenleg is érvényben van. Ná-
lunk is bevezették a törvény által hatályba lépett mun-
kanap áthelyezési lehetőségeket, igaz csak 1 éves inter-
vallummal. 
A gyárvezetéssel heti szinten sikerült megbeszéléseket 
tartanunk  az állapotokról és további teendőkről. 
Az MTSZSZ vezetőségével is sikerült nagyon jó telefonos 
kapcsolatot kialakítani, annak ellenére, hogy  a vírus mi-
att Ők sem  mindig voltak jelen az irodákban.  Amikor 
csak tehettük, kerestük egymást.

Rail Cargo Hungaria
A pandémia első hulláma jelentős hatással volt a társa-
dalom egészére, igy a munka világának szereplőire néz-
ve is kihívást jelentett! 
A Vállalatnál folyamatosan értékeltük a járványhelyzet 
jelentette kockázatot, és növekedésével már februártól 
javaslatokat tettünk a munkavállalók egészsége és biz-
tonsága érdekében hozandó intézkedésekre. 
A munkáltató számos intézkedést foganatosított. A ve-
szélyhelyzet kihirdetésével a személyes jelenlétet nél-
külözhető munkakörökben kivétel nélkül bevezetésre 
került az otthoni munkavégzés, ahol pedig a személyes 
jelenlét nem volt elkerülhető, a munkáltató szervezési 
intézkedésekkel és egyéni védőeszközök, fertőtlenítő 
szerek biztosításával, a munkakörnyezet fertőtleníté-
sével kezelte a munkavállalókra leselkedő járványügyi 
kockázatot. 
A vasúti teherszállítás volumenét nem érintette jelen-
tősen a pandémia gazdasági hatása, egyes szegmen-
sekben nőtt is teljesítmény. Ugyanakkor a globális 
gazdasági visszaesés, az acélipar válságának keze-
lése nehéz helyzetbe hozta vállalatot. Ennek ellenére 
nem kerültek veszélybe munkahelyek, a munkáltató 
– az érdekképviseletekkel együttműködve – mindent 
megtett annak érdekében, hogy a vállalat megőrizze 
a stabilitását. 
A veszélyhelyzet alatt folyamatosan jártam a szolgálati 
helyeket, személyesen ellenőriztem a munkakörülmé-
nyeket, kapcsolatot tartottam Tagjainkkal, és javasla-
tokat tettem a problémák megoldására a munkáltató 
felé.  
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COVID teszt az MTSZSZ-nél

Egyeztetések a járványügyi vészhelyzetről 
és az újrakezdésről

A megbeszélések témája az egészségügyi szabályok 
alkalmazása, a foglalkoztatás lehetőségei, valamint a 
kormányzat által biztosított gazdasági mentőcsomagok 
igénybevételének lehetőségei voltak. A vállalatok gaz-
dasági teljesítményei, a megrendelések alakulása és az 
ehhez kapcsolódó a munkahelyvédelmi intézkedések is 
napirendre kerültek.

Elfogadhatatlannak tekintettük a tárgyalások során a ki-
erőszakolt közös megegyezéssel történő munkaviszony 
megszüntetéseket vagy a fizetetlen szabadságok kiadását. 
Szakszervezetünk a munkahelyek megvédése érdekében 
olyan megoldásokat tudott támogatni, amelyek a vészhely-
zet idejére is megélhetést biztosított a dolgozóknak és ga-
rantált volt a visszatérés utáni tisztességes foglalkoztatás. 
Az MTSZSZ vezetése a helyi ügyvivőkkel együtt folytatták a 
tárgyalásokat a bonyhádi Schäfer Oesterle, a szügyi Mag-
na Car Top Systems, a nagykőrösi Siix, a szentgotthárdi 
Opel, a kecskeméti Kühne + Nagel és Mercedes, illetve a 
MÁV-csoport vállalatainál.

A pandémiás időszak alatt, illetve annak végével több vállalatnál tartottunk 
egyeztetéseket, elsősorban videokonferencián keresztül.

A COVID–19 (koronavírus-betegség 2019, coronavirus di-
sease 2019) egy vírusos, légúti, illetve légzőszervi meg-
betegedés, amelyet a SARS-CoV-2 nevű koronavírus okoz. 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-
én hirdette ki a betegség okozta világjárvány megjelenését.
A vírus elsősorban szoros érintkezés esetén, vagy cseppfer-
tőzéssel terjed. Az emberek a betegséget elkaphatják úgy is, 
hogy megérintik a szennyezett felületet, majd az arcukat.
Az MTSZSZ egy-egy munkatársa minden munkanap a 
központi irodánkban látta el a szakszervezeti feladatokat, 
míg a többiek az otthoni munkavégzéssel oldották meg az 
érdekvédelmi feladatok ellátását, a tagok tájékoztatását. 

A digitális lehetőségek széleskörű alkalmazásának kö-
szönhetően könnyen és gyorsan ment számunkra is az 
átállás. 
Május közepén az MTSZSZ vezetői és munkatársai korona-
vírus szűrésen vettek részt, amelyet a szakszervezet Egész-
ségügyi Tagozatának orvosa Dr. Horváth Gyula végzett el. 

A vénából vett vér alapján a vizsgálat eredménye 24 óra el-
teltével került a megküldésre.  A vizsgálat kiterjedt a jelen-
legi és az esetlegesen már átesett fertőzésekre is. 
A megnyugtató eredmények alapján az érdekvédelmi mun-
ka töretlenül és személyes jelenléttel folytatódhat tovább.
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Így kezeljük a munkaidőkeretet
A munkaidőkeret olyan mint egy kondér. Bedobáljuk a 
munkaidőt, majd kiszedegetünk belőle. Ha kiürül és en-
nénk, túlóra keletkezik. Ha mi miattunk marad benne, ak-
kor állásidőt fizetünk, ha a munkavállaló miatt, akkor any-
nyival kevesebbet. Hogyan számoljunk el felmondáskor és 
a keret lejártakor? Mi a helyzet a távolléttel?
A munkaidő szervezés főbb szabályai körül nyugodt volt 
eddig a légkör, óriási változások nem történtek 2012 és 
2018 között. Azonban mostanság némi turbulencia alakult 
ki e témakörben: először 2018 év végén a munkaidőkeret 
hossza körül, amikor megnyílt az elvi lehetősége annak, 
hogy egy munkaidőkeret 3 éven át tartson, illetve a na-
pokban az Alkotmánybíróság legutóbbi - HR Portálon is 
taglalt- pihenőidővel kapcsolatos döntése kapcsán, amely 
szerint a heti és a napi pihenőidő nem vonható össze.
De nézzük mi is a munkaidőkeret?
Gyakorlatilag egy nagy üstként fogható fel, amelybe bele-
dobáljuk a munkaidőkeretben lévő munkanapok mennyi-
ségének függvényében a napi ledolgozandó munkaidőn-
ket, majd kis túlzással tetszőleges mértékben elkezdünk 
belőle kiszedegetni. Ha kiürült a kondér és ennénk még, 
akkor túlóra keletkezik, hiszen többet akarunk fogyasztani, 
mint a keret, ha viszont megmarad, azt vagy elcsomagol-
tatjuk a pincérrel (állásidő), vagy ha a mi hibánkon kívül 
maradt meg, akkor annyival kevesebbet fizetünk.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a munkaidőkeretnél csak a 
ledolgozott idővel kell számolni. A távollétek időtartamával 
a keretet le kell csökkenteni, vagy a távolléttel érintett napot 
az irányadó beosztás szerinti munkaidővel el kell számol-
ni (Mt. 93.§ (3)) …és meg is érkeztünk az első csapdához: 
ha egy teljes munkaidős munkavállaló beosztás szerinti 
munkaideje 10 óra és a szabadságot napban tartom nyil-
ván, akkor erre a napra kivett szabadság 1 nappal ugyan 
csökkenti a szabadságkeretet, de a munkaidőkeretbe ez a 
nap 10 órával számítódik. Ha viszont órában tartom nyilván 
a szabadságot, akkor 10 órával fog csökkenni a szabadság 
kerete, tehát érdemes figyelni arra milyen munkaidő lett 
tervezve, amelyre a szabadság kerül rögzítésre.
Megszűnő munkaviszony: sok függ attól, ki mond fel
Ahol munkaidőkeretet alkalmaznak elég gyakran előfor-
dul ez az eset, hiszen a jogviszony megszüntetésekor nem 
az az elsődleges szempont, hogy éppen hol tartunk a ke-
retben. A keret közbeni elszámolás módja nagyban függ 
attól, hogy ki kezdeményezi. Ha a munkáltató, akkor mun-
kaidő-többlet esetén a rendkívüli munkaidő szabályai sze-
rint kell eljárni, munkaidő-hiány esetén pedig az állásidő 
szabályai érvényesülnek. Teljesen logikus, hiszen én, mint 
munkáltató döntöttem úgy, hogy megszüntetem a jogvi-
szonyt, én, mint munkáltató foglalkoztattam többet, vagy 
kevesebbet a kelleténél a dolgozót, tehát a kifizetés engem 
terhel.

Ha viszont a munkavállaló mond fel, akkor más a helyzet: 
ha a munkáltató többet fizetett, mint amennyi a ledolgo-
zott időre járt volna, akkor előlegként viselkedik a már kifi-
zetett bér, azaz visszakövetelhető, mert a munkáltatónak 
nem volt módja a kifizetett munkaidőt ledolgoztatni, azaz 
olyan időre is fizetett bért, amivel szemben nem volt mun-
kavégzés.

Ha a munkavállaló mond fel, akkor az Mt. 95.§ (2) e) pontja 
szerint csak abban az esetben fizetendő rendkívüli mun-
kaidő, ha ezt azonnali hatályú felmondással teszi meg 
(kivétel próbaidő alatti felmondás), minden egyéb más 
esetben a túlóra nem jár. A jogszabály szövege mennyiségi 
követelményt nem támaszt, ezért érdekes kérdés, hogy mi 
a helyzet akkor, ha a többletidő több, mint ami a munkavi-
szony megszűnéséig „lecsúsztatható”. Például fizetendő-e 
túlóra, ha egy dolgozónak háromhavi munkaidőkeretben 
felgyülemlett 90 óra többletideje, a munkaviszonya viszont 
a keret vége előtt egy héttel megszűnik a munkavállaló 
rendes felmondásával? Eben az esetben tisztán látható, 
hogy a keret végére biztosan túlóra keletkezett volna, de a 
munkavállalói felmondás miatt a kifizetés nem evidencia.

Ha vége a keretnek...
Főszabály szerint a feleknek el kell számolni, ami azt je-
lenti, hogy meg kell nézni maradt-e a kondérban valami a 
munkaidőből, vagy mindent megettünk, esetleg repetázni 
kellett, ahhoz, hogy jól lakjunk.
Az elszámolással kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy 
egyenlőtlen munkaidő-beosztás és órabéres díjazás ese-
tén, nem mindegy, hogy a keret időtartama alatt hogyan 
kezeltük le a havi hiányokat, többleteket. Az Mt. 156.§ alap-
ján lehetőség van arra, hogy ebben a konstrukcióban a havi 
elszámolás alapja ne az általános munkarend szerinti idő 
legyen, hanem a ténylegesen ledolgozott. Az előnye, hogy 
munkaidőkeret végén nem keletkezik óriási többletkifize-
tés, vagy bér visszavonás, a hátránya, hogy a ledolgozott 
idő függvényében hullámzik a kifizetés. Bizonyos szem-
pontból ez az elszámolási mód hordozza a legkevesebb 
kockázatot mindkét fél részére.

Ahogy utaltam rá, a keret lezárásakor nem csak többlet, 
hanem hiány is keletkezhet, azonban ekkor vizsgálni kell 
azt is, hogy a keretben miért keletkezett a munkaidő-hi-
ány. Ha azért, mert a munkáltató nem tudott munkát biz-
tosítani, akkor a különbözet állásidőként fizetendő. Ha vi-
szont azért, mert a munkavállaló önszántából kevesebbet 
dolgozott (az ő magatartására vezethető vissza), akkor 
nincs állásidő fizetési kötelezettség, a különbözetet nem 
kell kifizetni, vagy többlet kifizetés esetén vissza kell vonni. 
Például egy 100 órás munkaidő-keretben a ledolgozott idő 
80 óra, akkor 20 órányi állásidő fizetendő, ha munkaszer-
vezési okból nem történt foglalkoztatás. Ha viszont a ledol-
gozott idő 120 óra, akkor 20 óra túlórát kell fizetni.

A munkaszervezés természetesen a munkáltató feladata 
és felelőssége, de egy hároméves időtartam alatt ezek a 
különbségek jelentősek lehetnek, ezáltal komolyabb ösz-
szegek kerülnek kifizetésre vagy levonásra, ami konflik-
tushelyzetet teremthet. Ha belegondolunk abba, hogy egy 
év nagyságrendileg 250 munkanap, a hároméves keret kb. 
6000 óra ledolgozandó időt jelent. Ha a munkavállaló át-
lagosan 1 órát túlórázik naponta, akkor keret végére 750 
túlórája keletkezne, ha nem lenne a 300 (vagy 400) órás 
rendkívüli munkaidő plafon, de költségben óriási, 4 havi 
bérnek megfelelő összeget kellene kifizetni.

Forrás: hrportal



5 éve az MTSZSZ-nél

Az MTSZSZ-szel 16 éve ismerkedtem meg a MÁV-nál. 
Majd 5 éve, 2015-ben felkérést kaptam, hogy főállású 
szakszervezeti ügyvivő lehessek. A felkérést elfogadva 
bekerültem egy új kihívásokkal teli munkába.

A munka elsőként az MTSZSZ szervezeti működésé-
be való beilleszkedéssel kezdődött: nem vagyok már a 
munkáltatói jogkörgyakorlói oldalon, mások lettek az 
érdekek. Meg kellett ismerni a szervezet külső kapcso-
latrendszerét is.

2015. évben szakszervezetünk  a 2012. évi új Munka-
törvénykönyv szakszervezetekre vonatkozó jogszabályi 
változásai miatt  új célkitűzésekkel indult el: kiléptünk 
a versenypiaci környezetben lévő cégek felé  nagyobb 
arányban, mint eddig. 

Ez jelentős szakmai kihívást hozott a szakszervezetünk-
nek, sok olyan cégben alakultunk meg, ahol még nemcsak 
hogy a cég volt új, hanem a cég nemzetgazdasági ágazati 
sajátosságai is. Ezeket a jelentős kihívásokat sokszor ne-
héz volt leküzdeni. Mind a két jelenség teljesen különböző 
elvárásokat támasztott az MTSZSZ felé, sokszor éjszakai 
munkavégzést is elvárva Tőlem és kollégáim részéről. 
Ezen fáradozásaink viszont meghozták az eredményét, így 
meg tudtunk alakulni a Mercedes gyárban, a Kühne-Na-
gel világvezető logisztikai cégnél, az indiai tulajdonú, vi-
lág egyik legnagyobb autóipari műanyag gyártó SMP-nél, 
a CabTec-nél, a SIIX-nél, az Infineon-nál. Ezen cégeknél 
folytatok HR tárgyalásokat az ott lévő ügyvivő kollégáim-
mal közösen, küzdve a munkavállalókat érő egyéni sérel-
mektől kezdve a gyárak belső mindennapi gyártási gond-
jain át a járvány okozta globális változások adott gyárat 
érő kihívásaiknak a lekezeléséig.

Az elmúlt 5 évben az előbbi versenypiaci kilépésünknek kö-
szönhetően  megítélésem szerint  az MTSZSZ jelentős jó 
irányú szakmai fejlődésem ment keresztül, és megy is még 
mindig keresztül, a szakszervezeti munkánkra érkező egy-
re több külső megkeresésekre tekintve jó úton járunk, igye-
kezve minden szervezetműködési előnyöket és hátrányokat 
élvezni/leküzdeni a mindennapi munkánk során. 
Összességében eseménydús öt évet tudhatok magam 
mögött az érdekvédelem területén.
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5 éve töretlenül az MTSZSZ munkatársaként

5 évvel ezelőtt, 2012 július 1-jén léptem be az MTSZSZ aj-
taján, mint a MÁV-START-ból függetlenített munkatárs. 
Gyorsan eltelt az öt esztendő, pedig olyan mintha pár 
napja köszöntem volna el kollégáimtól előző munkakö-
römben az értékesítési szervezetben.

Az 5 év alatt a szakszervezeti munka számos területét 
sikerült megismerni, az érdekegyeztetéstől a program-
szervezésig, visszaemlékezni is nehéz mindenre.
 
Több mint 1200 cikkel, több mint 250 alkalommal jelent 
meg szakszervezetünk hírlevele, amelyet 2015 szeptem-
berében kezdeményezésemre indítottunk útnak Elnök 
Asszony támogatásával. Büszke vagyok rá,hogy az indulás 
óta egyetlen hét sem telt el az MTSZSZ Hírlevele nélkül.
A kommunikációs tevékenység új alapokra történő he-
lyezésében sokat tevékenykedtem, 2016-ban mind kül-
sőleg, mind tartalmában megújítottuk a Gúla magazint, 
új dizájnnal, színesebb, magazin jelleget kölcsönözve neki.
2017 nyara azzal telt, hogy új honlapot alkottunk szak-
szervezetünk számára, amelyet azóta is folyamatosan 
csiszolgatunk.
2018 januárjában az általam írt szócikkel jelentünk meg 
a wikipédián.
Az évek alatt a facebook oldalunk is átalakult, szinte 
minden nap saját anyaggal jelentkezünk. 
 
2016-2018 között több, mint 20 szakmai programot szer-
veztem, amelynek keretében a BKK FUTÁR központjától, 
az autó gyártáson és a légi közlekedésen át a MÁV Ar-
chívumáig ismerhettük meg az ott folyó munkát. Az első 
program előtt még tartottam attól, hogy vajon kiket is fog 
érdekelni, illetve ki szánja rá a szabadidejét, hogy ilyen 
programokon részt vegyen, de hihetetlen módon mindig 
sokszoros túljelentkezés volt. A Mercedes gyár első láto-
gatására pár perc alatt a 40 szabad helyre, közel kétszá-
zan jelentkeztek.
 
A szakmai programok szervezésén túl az MTSZSZ ki-
sebb-nagyobb rendezvényeinek szervezésében és lebo-

nyolításában is szerepem volt. Öt év alatt, öt családi nap, 
több MTSZSZ nap, Vasutasnap, munkavállalói fórum, il-
letve MTSZSZ Akadémia adott sok-sok feladatot.
 
Az MTSZSZ taglétszámának növelésében igyekeztem ki-
venni a részemet, olyan alapszervezetek megalakításban 
is, mint a MÁV Szolgáltató Központban lévő Archívum, de 
általam kerültünk kapcsolatba a Tetra Pak, illetve a Re-
álVéd cégekkel.

Úgy gondolom, hogy a vasúton belül a békéscsabai és az 
irányítási tagcsoportok jelentős megerősítésből is kivet-
tem a részem.

Az érdekvédelmi munkába a MÁV-csoport vállalatainál és 
szervezeti egységeinél kapcsolódtam be. Elnök Asszony 
és Ügyvezető Alelnök úr mellett az MTSZSZ tárgyaló de-
legációjának állandó tagja vagyok a VÉT  üléseken, illetve 
a bértárgyalásokon, valamint a céges konzultációkon.
 
Több üzemi tanácsi választáson is közreműködtem meg-
figyelőként, illetve szavazatszámlálóként, így 2015-ben a 
Magna Car Top Systemnél, 2017-ben Tiszaújvárosban a 
Jabilban, Kecskeméten Mercedesben, Vecsésen az Ebm 
Papst., vagy 2018 őszén a miskolci Bosch cégnél.
Ezen a területen a legjelentősebb és legátfogóbb fel-
adatom a 2019 tavaszán a MÁV-START teljes szerve-
zeti egységén megtartott üzemi tanácsi és munkavé-
delmi képviselő választás volt, ahol a cég történetében 
az MTSZSZ eddigi legjobb eredményét érte el. Növelni 
tudtuk a jelöltjeinkre leadott szavazatok számát,illetve 
több jelöltünk került be ezen testületekbe.
A választások eredménye alapján a harmadik ciklust 
kezdhetem a MÁV-START Irányítás Üzemi Tanácsában és 
harmadszor választottak meg ezen testület elnökének.

 A 2017. évi szakszervezeti tisztújítás során szakszerve-
zetünk Felügyelő Bizottságába kerültem, illetve annak 
elnökének is megválasztottak.
A Liga Konföderációban 2 ciklus óta az Ifjúsági Bizott-
ságban is ténykedem.
 
De mindezeken túl a legbüszkébb arra vagyok, hogy si-
került elérni több vállalat kollektív szerződésébe kerül-
jön bele az önkéntes véradásért járó pótszabadság. Ha 
ezzel csak egyetlen új véradót nyertünk vagy valaki egy-
szer több alkalommal ment el vért adni, már megérte, 
hiszen ezzel életeket mentettünk meg.
 
Sokat segítettem a munkahelykereső vagy a munkaerő-
piacon nehezen elhelyezkedni tudó tagjainknak önélet-
rajz írásban, vagy az interjúkra való felkészülésben. 
 
Köszönettel tartozom az eltelt 5 évben nyújtott támoga-
tásáért és segítségéért a szakszervezet vezetésének, 
Buzásné Erzsikének és Sulyok Lacinak, a munkatársa-
imnak Réczkai Gabikának, Molnár Emesének, Demjén 
Lacinak, Kása Attilának, Tóth Sanyinak és Szabó Gyurinak, 
Révész Gyurinak.
Természetesen nem felejtkezhetek el a sok-sok pozi-
tív visszajelzésről, amelyet tagjainktól kapok, amelyek 
megerősítenek, hogy 5 éve jól döntöttem.
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Hogyan kerültél kapcsolatba az MTSZSZ-szel? 
Az MTSZSZ a vállalatnál már több mint 5 éve jelen van, 
ekkortól látja el az érdekvédelmi tevékenységet. Anno 
a kezdeteknél, az akkor alakult szakszervezeti csoport 
döntött az MTSZSZ mellett, meghallgatva több másik 
szakszervezet ajánlatát is. Az akkori döntésnél nagy 
szerepet játszott az, hogy ez a szakszervezet főleg mér-
nökök és technikusok érdekeit védi, nem áll távol tőle a 
mérnöki gondolkozás. Technikusaink is csatlakoztak a 
csapathoz, így teljessé vált nálunk a mérnökök és tech-
nikusok paletta.

Milyen munkákat végeztél eddig a Szakszervezetben? 
Hogyan zajlik a szakszervezeti munka a mindenna-
pokban? 
Körülbelül másfél éve vagyok a szakszervezeti ügyve-
zető a vállalatnál. Az érdekvédelmi tevékenységen túl, 
kulturális ajánlatokat is meghirdetünk tagjaink között 
illetve számos egyéb lehetőséget kínálunk tagjainknak 
a szabadidő eltöltésére. Többek között szigetközi vizitú-
rázást is kínálunk, melyet már több tagunk is igénybe 
vett.

A járványügyi vészhelyzet hogyan érintette az érdek-
védelmi tevékenységet, hogyan alakultak át a min-
dennapok? 
A járványügyi vészhelyzet alatt, azok a kollégák, akik 
távközlési hálózat fenntartáson dolgoznak, a vállalat 
által nyújtott védőfelszereléseket használva folyamato-
san teljesítették a szolgáltatási szerződéssel járó fela-
dataikat.
A kollégák másik része átállt az otthoni munkavégzés-
re, így a feladataikat az elektronikus kapcsolattartási 
lehetőségeket felhasználva otthonról végezték el.
A vészhelyzet alatt is kiválóan működnek az elektroni-
kus kommunikációs csatornák, melyeket mindannyian 
otthonosan használunk.

Milyennek látod a kapcsolattartás lehetőségeit a ta-
gokkal, illetve az MTSZSZ központjával?
A kapcsolattartás lehetőségei megfelelőek, mind tele-
fonon, e-mailben valamint Facebook-on elérhető a köz-
pont, mely nagyban megkönnyíti a kapcsolattartást. 

Hogyan látod az MTSZSZ további lehetőségeit a cég-
nél? Milyen teendők vannak a következő időszakra?
A mindennapos feladatok ellátása kiválóan működik 
nálunk, a vállalat odafigyel a véleményükre, minden 
eddigi kérdésben nagyon pozitívnak látom az együtt-
működést. Természetesen mindig lehet tovább fejlődni. 
A fejlődési irányt a tagok véleményei és javaslatai alap-
ján határozzuk meg. Nemrég módosítottuk a kollektív 
szerződést, amelybe számos pozitív változás került be.
Nagy feladat lesz az üzemi tanács választások meg-
szervezése, melyet a járványhelyzet utánra tervezünk, 
de fel kell készülnünk a következő bértárgyalásra is.

Mivel foglalkozol szabadidőben? Mi a hobbid?
Szabadidőmet a vidéki birtokon töltöm, ahol mindig ta-
lálok feladatot a kertben és a ház körül. Teljes kikap-
csolódást nyújt a természetközeliség. Ezen túl szere-
tek utazni, új helyeket meglátogatni. Sajnos a kialakult 
helyzet miatt ezt az utóbbi hobbit most kicsit szünetel-
tetni kell amíg a várva várt oltás elkészül és védettséget 
ad a vírussal szemben.

Hogyan tudnak a elérni a tagok, mik az elérhetőségeid?
Tagjainknak mind telefonon mind e-mailben elérhető 
vagyok, minden elérhetőségemet ismerik a kollégák, 
folyamatosan kapcsolatban vagyunk.

Bemutatkozik

Török Miklós
az MTSZSZ tagcsoport vezetője az Ericsson Magyarország 
cégnél

A Ericsson Magyarországnál az MTSZSZ tagozatot hiva-
talosan 2012. novemberében 5 dolgozó alapította.

2014 januárjában Üzemi Tanács választásra került sor, 
ahol valamennyi pozíciót az MTSZSZ jelöltjei nyertek 
meg.

2015. január 29-én aláírásra került a Kollektív Szerző-
dés a cég és az 
MTSZSZ között.



Gúla 2020/3.      13

Ismét önálló szervezeti egység az Utasellátó

Aláírásra került a helyi kollektív szerződés

Hosszadalmas tárgyalásokat követően július elején meg-
született az Igazgatóság kollektív szerződése. A felszol-
gáló-szakács, valamint az utaskísérő munkakörben fog-
lalkoztatottak számára alapbérük egységesítésre került 
250.000 Ft összegben. A belföldi étkezőkocsin dolgozókat 
szolgálatonként 7.000 Ft bérpótlék illeti meg, amelyet jú-
nius 19-től kezdve fizet meg számukra a cég. Jelentősen 
emelkedik a díjazás abban az esetben, ha a külföldi állomá-
son nem lesz biztosított a pihenőidő.

Erőteljes érdekvédelem az új szervezetben is 

Szakszervezetünk erőteljes érdekvédelmi tevékenységé-
nek köszönhetően a az Utasellátó területen dolgozó tagunk 
mindenki számára elfogadható módon, közös megegye-
zéssel került új munkakörbe.

MÁV-START fedélzeti vendéglátási szolgáltató-
ja, az Utasellátó

„A több mint 70 éves múltra visszatekintő Utasellátó elődje, 
az önálló Utasellátó Vállalat 1948-ban alakult meg. Felada-
ta kezdettől fogva elsősorban a vasúti vendéglátás (állomási 
éttermek, büfék, dohány-, ajándék-, édesség- és virágáru-
sító pavilonok, mozgószolgálat üzemeltetése) volt, de fény-
korában távolsági autóbuszok, hajók, sőt repülők utasait 
is ellátta a vállalat. A korábban a MÁV közönségszolgálata 
által üzemeltetett háló- és étkezőkocsik szolgáltatásának 
biztosítása is az Utasellátó feladata volt megalakulásától 
fogva. A ’60-as, ’70-es években a különféle, egyedi csoma-
golással rendelkező árucikkekről (csokoládék, üdítők), az 
állomási étel- és italautomatákról, valamint az állomási 
mozgó büfékről és a szinte minden üzleten és használati 
tárgyon megjelenő, ikonikus szárnyas logóról vált széles 
körben ismertté az Utasellátó. A rendszerváltást követő év-
tizedekben a MÁV tulajdonában működött tovább az Utasel-
látó, 1996-tól MÁV Utasellátó Rt.-ként, majd – az étkező-, 
háló-, fekvőhelyes- és komfortkocsik szolgáltatásáért fele-
lős szervezetként – a MÁV-START Zrt. szervezetébe integ-
rálódott. A MÁV-START jelenlegi menedzsmentje az Utasel-
látó tevékenységet a szolgáltatási színvonal emelésének, a 
versenyképesség növelésének és a szolgáltatásfejlesztési 
elképzelések fontos elemének tekinti, ezért a Társaság 
szervezetében 2020. június 1-jétől önálló Utasellátó Igaz-
gatóságként, a vendéglátási szolgáltatások biztosításához 
szükséges feladat- és hatáskörök delegálásával kezdődött 
meg az utasellátási tevékenység modernizálása.”

Forrás: mavcsoport.hu

Több hónapos előkészítő munka és a Szervezeti Működési Szabályzat módosítása után újra 
önálló igazgatóság lett a MÁV-START-nál az Utasellátó. Több mint száz fő került az újonnan 
megalakult szervezeti egység foglalkoztatásába, amelyet elsősorban utaskísérők és fel-
szolgáló szakácsok töltenek be.

Fotó: Nehéz György 

Az MTSZSZ részt vett a KOPINT TÁRKI 
által végzett felmérésben

Az MTSZSZ részt vett a KOPINT TÁRKI által végzett fel-
mérésben, amely kutató cég az Európai Unió munkaerő-
piaci kutatóintézményének magyarországi partnere.

A mostani felmérésben a textil ágazatról gyűjtenek infor-
mációkat egy nemzetközi kiadványhoz.
Olyan szakszervezeteket kérdeztek meg, akik részt vesz-
nek az ágazat területén folyó szociális párbeszédben. Az 
MTSZSZ a Magna Car Top Kft-nél érintett a témában, ahol 
érvényes kollektív szerződéssel rendelkezünk.
Az Eurofund az Európai Unió 28 országát felölelő átfogó 
jelentésében jelenik meg az MTSZSZ.
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Jó gyakorlatok az EISBERG magyarországi üzemében
Az Eisberg cégcsoport- 2016 óta a svájci Bell Food Group 
részeként- közel 1300 munkatársat foglalkoztat Svájcban, 
Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Auszt-
riában és Spanyolországban. 
A magyar leányvállalat, az Eisberg Hungary Kft. 1992-ben 
alakult, jelenleg 250 fő dolgozik a 3000 négyzetméteres 
gyáli üzemben, ahol profi osztályozó-, mosó-, szárító- és 
csomagoló berendezésekkel állítjuk elő a konyhakész 
csomagolt salátákat szigorú minőségbiztosítási kontroll 
mellett. 
Cégünk a kezdetektől piacvezető szerepet tölt be a kony-
hakész saláták hazai piacán. Forgalmunk megközelíti a 8 
milliárd forintot, a Superbrands díjat már 10. alkalommal 
érdemeltük ki.

A frissesség művészete – talán ez a szlogenünk írja le leg-
jobban az Eisberg mindennapjait. A természet szeszélyes, 
évről évre újabb, egyre növekvő kihívásokkal szembesíti 
profi nyersanyag-beszállítóinkat is. A konyhakész saláták 
gyártási folyamata során kiemelt fontosságot kap a tiszta-
ság és a higiénia, hiszen nyers, hőkezelés nélkül fogyasz-
tandó élelmiszerről van szó.

Szigorú minőségbiztosítási követelményeink, a rendelke-
zésre álló modern technológia és motivált csapatunk ösz-
szhangjával azonban biztosítani tudjuk vevőink számára a 
megszokott kiváló minőségű, ropogós salátákat az év min-
den napján. 
Ahhoz, hogy folyamatosan meg tudjunk újulni, és sikerein-
ket fenntartható módon tudjuk megismételni, minden te-
rületen igyekszünk naprakész tudással rendelkezni. Saját 
kollegáink és folyamataink szakszerű fejlesztésébe bevo-
nunk külső szakértőket is, ezzel is biztosítva a folyamatos 
fejlődést.

A LEAN módszertannal közel 10 éve foglalkozunk, tapasz-
talatunk szerint minden kihívásra kínál professzionális 
megoldást. Az Eisberg kezdetektől a Kaizen Institute hite-
les, tapasztalt kollegái támogatásával fejleszti rendszereit, 
akik használható gyakorlati tudással járultak és járulnak 
hozzá cégünk fejlődéséhez. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
aki elkezdi alkalmazni a LEAN módszertant, sok pénzt fog 

találni a sokszor láthatatlan veszteségek folyamatos felis-
merése és kiküszöbölése nyomán.
A Lean fejlesztések elindítását érdemes megelőznie szer-
vezetfejlesztési felmérésnek, annak érdekében, hogy lás-
suk, megvan-e a szükséges elkötelezettség, csapat és idő 
a fejlesztésekben rejlő lehetőségek kiaknázásához. Későb-
biekre is igaz, hogy a LEAN fejlesztések hatásfokát lénye-
gesen növeli a párhuzamosan végzett szervezetfejlesztési 
támogatás.

A kaizen az egyik leghatékonyabb módszer a dolgozók be-
vonására. Számos cégnél a valós felsővezetői elkötelezett-
ség és az ezzel gyakran összefüggésben álló dolgozói mo-
tiváció hiány képezi a szűk keresztmetszetet. Ezek nélkül 
azonban a fejlesztések igazi előrelépés helyett megállnak 
a kirakatprojektek szintjén. Az okos vállalatok felismerik, 
hogy az elkötelezett munkaerő versenyelőnyt biztosít, emi-
att folyamatosan mérik az elkötelezettséget és az ered-
mények ismeretében javító intézkedéseket hoznak. Az el-
kötelezettség egyik fontos eleme a dolgozó készségeihez 
alakított kihívások biztosítása, az értelmes munka öröme. 
A többi kihívás a közösségben végzett munkához, a csa-
pategységhez kötődik. 

A vezetők igyekeznek a dolgozók kedvébe járni, de közben 
a kereteket is tartani kell, hiszen a minőségi termékelőál-
lításhoz és egy közösség működtetéséhez számos szabályt 
kell folyamatosan betartani és betartatni. Tapasztalataink 
szerint a legnagyobb javulási lehetőség a kommunikáció-
ban rejlik. A motiválatlan embert szinte biztosan félreértik, 
vagy ő ért félre másokat. Természetesen a motivált dolgozó 
is hibázik, ennek oka pedig az emberi kommunikáció ter-
mészetében keresendő. Amennyiben dolgozóinkkal meg-
ismertetjük a kommunikációs csapdákat, és empatikusab-
ban fordulnak egymáshoz, megtanulnak egyértelműbben 
kérni és visszajelzést adni. Mindezek nyomán pozitív válto-
zásoknak lehetünk tanúi. 

Az Eisberg a felmerülő szervezetfejlesztési kihívások meg-
oldása érdekében számos szakértőt vont be az elmúlt 
években. Hatalmas a kínálat: life coachok és önjelölt élet-
vezetési tanácsadók, menedzserből átnyergelt trénerek 
hirdetik szolgáltatásaikat egyre profibb környezetben. Ér-
demes nagyon jól utánanézni, kivel kezdünk el dolgozni, 
milyen célt szeretnénk elérni. Csodák nincsenek. A lassú, 
folyamatos fejlődés viszont reális cél, és a szélesebb kör-
ben indított képzések pozitív hatása cégszinten örömteli 
apró eredményekhez vezet, melyek idővel érzékelhető mi-
nőségi ugrásba fordulnak át.
A belső kommunikáció fókusza a legtöbb gyártó cégnél a 
céges emaillel rendelkező irodai és vezető (közép és cso-
portvezető) csapatra koncentrálódott az elmúlt években, és 
a vezetők abban bíztak, hogy az információ lecsorog min-
den szintre idővel, valahogy. A profibb cégek évente tarta-
nak pluszban 4-5 dolgozói tájékoztatót, de az információ a 
műszakbeosztások miatt csak a dolgozók kis részét érik 
el. A tömegben egyébként is nehéz figyelni, és kevés kér-
dés jött még a legnyíltabb vezetés ellenére is. Az emberek 
nem szeretnek szerepelni. Az elmúlt évben a hatalmas 



munkaerőhiány miatt egyre na-
gyobb figyelem helyeződött a fi-
zikai állományra, hiszen egy-egy 
kulcsember távozása is komoly 
fennakadást okozhat -, emiatt 
felértékelődött a szerepük. Nőt-
tek a fizetések, de ez nem oldott 
meg mindent. Jó lenne, ha min-
den szinten, mindenkinél lenne 
naprakész, pontos információ.
A fenti problémák kiküszöbölé-
sére 2019 júniusban elindítot-
tunk egy új kommunikációs for-
mát, a HR piacon abszolút újnak 
számító technológiát, a „chatbot 
kommunikációt.

Minden okostelefonnal rendel-
kező dolgozó 1 másodperc alatt 
rá tud csatlakozni a viber rend-
szerre, applikációt nem kell le-
tötenie- és folyamatosan kap 
információt a céget és a dolgo-
zókat érintő ügyről.  Naponta küldünk aktuális üzeneteket: 
várható termelés, túlórák, parkolási rend változás, fizetés 
utalás napja, új kollegák stb.  Tulajdonképpen bármilyen hír 
közölhető, ami érinti őket valamilyen formában. Annak ér-
dekében, hogy ne kelljen „kitalálniuk” és annak megelőzé-
se érdekében, hogy álhírek kapjanak életre, minden hely-
zetben első kézből tájékoztatja a teljes dolgozói állományt 
a vezetés. A rendszer lehetővé teszi, hogy a dolgozók is 
tudjanak kérdezni. Az új dolgozók oktatását könnyítik meg 
a munkakörökről feltöltött videók, melyek toborzás esetén 
is jól használhatóak: a dolgozó egy kattintással tovább tudja 
küldeni ismerőseinek, és felvételük esetén megkapja a 

toborzási jutalékot. A chatbot technológiát ajánljuk minden 
HR-es kollégának, aki hidat szeretne építeni a vezetőség és 
a fizikai dolgozók között.”. Az alkalmazásról többet a lin-
king.hu oldalon találhatnak.

Bízunk abban, hogy jó gyakorlataink felkeltették érdeklő-
désüket, és segítenek Önöknél is hozzáadott értéket képez-
ni. Munkájukhoz sok sikert kívánuk!

Tisztelettel az Eisberg csapata nevében,
Gazsi Zoltán

ügyvezető igazgató, Eisberg Hungary Kft.

Módosult a kollektív szerződés az Eisberg cégnél
Módosult a 2016-ban megkötött 
kollektív szerződés az Eisberg 
cégnél, a változások a munkavál-
lalók számára a juttatások emel-
kedését jelenti, illetve a törvényi 
változások kerültek átültetésre.

Mind az MTSZSZ, mind az Eisberg 
cégvezetés célja, hogy élhető 
munkahelyen, elkötelezett dolgo-
zók dolgozzanak, akik ki tudnak 
munkájukban teljesedni, egy ér-
tékes közösség támogatásával.

A gyáli cégnél 3000 négyzetméte-
ren, 200 munkatárs dolgozik, az 
MTSZSZ több, mint öt éve látja el 
a munkavállalók érdekvédelmét.
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Új helyen a miskolci Bosch gyárban lévő irodánk

Megalakult az MTSZSZ Skanzen tagszervezet

A nyáron új helyre költözött a Bosch gyár területén talál-
ható MTSZSZ iroda, amely megújult környezetben teszi 
lehetővé az érdekvédelmi tevékenység ellátását. 
 
2014-ben alakult meg szakszervezetünk helyi tagszer-
vezete, az azóta tartó folyamatos taglétszám emelkedés 
teszi lehetővé a hatékony és eredményes érdekképvise-
leti munkát. Az új iroda további lehetőségeket biztosít a 
tagokkal való kapcsolattartásban is.

A 2020.évi XXXII. törvény alapján a kulturális intézmény-
ben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. 
november 1-jétől az Mt. hatálya alá tartozó munkavi-
szonnyá alakul át.

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban foglal-
koztatott, átalakulással érintett közalkalmazottak  az 
MTSZSZ-t szakmai segítségnyújtás céljából keresték 
meg és 2020. július 6-án tagszervezetet alakítottak.
 
A megalakulással egyidejűleg az MTSZSZ kollektív szer-
ződés kötésére is jogosultságot szerzett az intézménynél.
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarország legnagyobb 
szabadtéri múzeuma, amely a 18. század közepétől a 20. 
század közepéig tartó időszakot öleli át. Az elmúlt 40 év 
során kiállításai, és kiszolgáló infrastruktúrája, prog-
ramjai és szakmai- tudományos eredményei révén ha-
zánk egyik legsikeresebb országos múzeumává vált. 

Irodát nyitottunk Hatvanban
Július közepén megnyitottuk legújabb irodánkat, amely 
Hatvan állomás felvételi épületének első emeletén talál-
ható.

Az iroda megnyitására az adott lehetőséget, hogy Hatvan-
ban és a környék településein jelentősen emelkedett az 
MTSZSZ tagok száma. Így biztosítani kellett az érdekvé-
delmi tevékenység állandó helyszínét. 
 
Az új irodával lehetővé válik a közvetlenebb kapcsolattar-
tás a tagokkal, az érdekvédelmi tevékenység megerősíté-
se, valamint a szolgáltatások egyszerűbb igénybevétele.

HOGY MIÉRT PONT NAGYATÁD, ÉS MIÉRT A HOTEL SOLAR ? 

Ismerjék meg gyönyörű kisvárosunkat, ahol virágok friss illata, családias hangulatú szálloda és csoda 
erejű gyógyvíz várja a vendégeket. 

Egész évi ajánlataink egyike a Gyógykúra csomag, amely 
nem csak a testet, hanem a lelket is felfrissíti a gyógyfürdő 
kezelései során.  

A környéken számos természeti kinccsel büszkélkedünk, 
amelyeket fakultatív program keretében, 
idegenvezetőnkkel együtt barangolhatnak be. 

ÁLLATBARÁT SZÁLLÁSHELY 

FELÚJÍTOTT PRÉMIUMSZOBÁK 

FINOMABBNÁL FINOMABB ÉTELEK 

 

Egy kis ízelítő aktuális ajánlatainkból: 

„Nagyatádon vár a NYÁR”! 

- 3 éjszaka szállás félpanziós ellátással, 2 db strandbelépővel: 31.200 Ft/fő 

„Szünidei kalandok„ (Szülőknek is!) 

- 3 éjszaka szállás félpanziós ellátással, 2 db fürdőbelépővel, izgalmas gyerekprogramokkal: 
31.200 Ft/Felnőtt, 5600 Ft/Gyermek 

„Gyógykúra csomag” 

- 5 éjszaka szállás félpanziós ellátással, szakorvosi 
vizsgálattal, 18 db gyógykezeléssel, napi 
fürdőbelépővel: 50.500 Ft/fő  

Szakszervezeti tagok számára a mindenkori szállás és félpanzió árainkból 10% kedvezményt 
biztosítunk. 

Nyári gyerekkedvezményünk az alábbi: 

- 12 éves kor alatt, 2 felnőttel egy szobában a szállás és az ellátás térítésmentes 

Egyágyas felár : 2000 Ft/éj, Prémiumszoba felár : 1000 Ft/fő/éj, Klíma felár : 1000 Ft/szoba/éj 

 
 

Ismerik Solar Lajost, négylábú kollégánkat?  
Kövessék Facebook-on mindennapjait!  

 

Bővebb információért, ajánlatainkért keressenek minket bizalommal! 

Elérhetőségeink: 82/504-135; 30/500-3135, infosolar@t-online.hu, www.hotelsolar.hu 
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