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A kreatív mérnökök és technikusok lapja
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SBERBANK

EGY JÓ AJÁNLATOT IGAZÁBÓL
BÁRKI ELMONDHAT!

a munkahelyen!
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2020. december 31-ig: THM 5,75%*
2021. január 1-től: THM: 6,78%**
Miért válassza a Fair Plusz
Személyi kölcsönt?
Gyors döntés és ügyintézés
Kedvező és a teljes futamidő alatt fix kamattal
Szabad felhasználásra igényelhető személyi kölcsön
Egyszerű igénylési feltételek
Maximum 8 éves futamidő (a futamidő a kölcsön összegétől függő)
Átlátható törlesztőrendszer, rögzített törlesztőrészlet
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árgarancia a 2021.01.01. napján érvényes kamatra vonatkozik.

*A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény 9. § (2) bekezdés szerinti időszak alatt (várhatóan 2020. december 31-ig) azzal,
hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott határidő meghosszabbításra kerül úgy a kamatkedvezmény időszaka is ezen módosítással egyezően meghosszabbodik.
**A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 9. § (2) bekezdés szerinti időszakot követően (várhatóan 2021. január 01-től).
A fenti személyi kölcsön igénybevételének feltétele, hogy az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy
a Bankunknál bankszámlát nyit és a Kölcsön futamideje alatt azt fenntartja.
A termékajánlatról érdeklődhet a https://fairkolcson.hu/ oldalon és a Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezete tagjainak kapcsolattartóinál az alábbi elérhetőségeken:

TERÜLETILEG ILLETÉKES KOLLÉGÁK:
GYOVAI ERZSÉBET

+36 30 414 8101

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE

UNIT MANAGER

DANCZA KRISZTINA

+36 30 864 0833

KELET-MAGYARORSZÁG

UNIT MANAGER

GRÓF KATALIN

+36 30 379 3327

NYUGAT -MAGYARORSZÁG

UNIT MANAGER

További részletek és információk a Sberbank Magyarország Zrt.
fiókjaiban, weboldalán és aktuális Személyi kölcsön Hirdetményében érhetők el (a konstrukció nevénél a Sberbank a munkahelyen
program kondíciói az irányadóak. )

Új helyzetben az érdekképviseletek
milyen volt 2020 / mi várható 2021-ben
Pár napja véget ért a 2020. év, amelyben a kialakult világjárvány miatt történelmi napokat élhettünk meg. Ez az állapot sok tekintetben a szakszervezeteket is új helyzet elé
állította, az MTSZSZ-re eddig is jellemző volt a folyamatos
megújulás, az innováció, amely képességekre most mindennél jobban szükség volt és szükség is lesz az idei évben.
A tavalyi évben új területeken jelentünk meg (Szentendrei
Skanzen), tagságunk számottevően gyarapodott (Contitech
Fluid Automotive Hungária, miskolci Bosch, MÁV Szolgáltató Központ), több vállalatnál megőriztük és tovább erősítettük szerepünket.
2020 év elején a MÁV-csoport cégeinél sikerült olyan bérmegállapodást kötni, amely csökkentette a versenyszférához képest az elmaradásokat. Év közben több munkaköri
csoport részesült többlet juttatásokban, számos lejáró
megállapodást sikerült meghosszabbítani (pl. egészségmegőrző program, MÁV évek program) Elértük, hogy a
munkáltató anyagilag is hozzájáruljon az év második felétől
az egészségpénztári tagdíjhoz. Eredményesen küzdöttünk
a regionális vasútvonalakon a személyszállítás vasúton történő lebonyolításának visszaállításáért, a járványügyi menetrend bevezetését követően.
Öt helyszínen (Békéscsaba, Kecskemét, Füzesabony, Miskolc) ingyenes képzéseket szerveztünk tagjainknak a digitális ismeretek elsajátítása és bővítése érdekében. Több
száz fő vett részt ingyenes szemvizsgálatainkon.
Hatvanban szakszervezeti irodát nyitottunk, hogy még hatékonyabban érjük el tagjainkat.
Tíz részből álló webináriumi sorozatot szerveztünk, ahol
munkajogi, érdekvédelmi és munkavédelmi kérdésekre
adtunk válaszokat szakértőink segítségével. Munkajogi témákat gyűjtöttünk össze e-könyv formájában. A Gúla
magazin on-line és papírformátumú változatát is megjele-

ERRŐL ÍRTUNK….
5 éve (2016 /1)
- Legyél Te is részese az MTSZSZ megújuló 		
kommunikációjának
- Szakmai látogatás a BKK FUTÁR központjában
- Bemutatkozik dr. Tóth Sándor jogtanácsos
- Előtérben a nemzetközi kapcsolatok
- III. MTSZSZ Akadémia és Kongresszus

nítettük. Honlapunk és facebook oldalunk elérése folyamatosan erősödött.
Üzemi tanácsi választásokat nyertünk a MÁV Szolgáltató
Központban, a Contitech cég váci telephelyén és munkavédelmi képviselő választást az ebm papst cég sülysápi telephelyén.
Hiányérzetünk a szokásos programjaink elmaradása miatt
lehet (Családi nap, Vasutasnap, MTSZSZ Akadémia), amelyek a járványügyi korlátozások miatt maradtak el.
Decemberben már az idei évre vonatkozó jelentős és eredményes bérmegállapodásokat kötöttünk (Bosch, Mercedes, Opel, Rail Cargo Hungaria).
2021-ben is folyamatosan részt veszünk a Versenyszféra
és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának ülésein,
ahol a minimálbérről és a garantált bérminimumról kell
mihamarabb megállapodni, amely alapot ad a további bértárgyalásokhoz a versenyszféra cégeinél és lehetővé teszi
a közszolgáltató vállalatoknál a tárgyalások megkezdését,
amely kapcsán kezdeményeztük a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának összehívását.
Az idei évben a munkahelyek megtartása, a bérek reálértékének emelése, a munkakörülmények javítása, az egészséges és biztonságos munkahelyek, illetve a munka, valamint a magánélet egyensúlyának biztosítása ad feladatokat
érdekképviseletünk számára.
Kérjük kísérjétek figyelemmel honlapunkat (www.mtszsz.
hu) és facebook oldalunkat (www.facebook.com/mtszsz),
hogy minden információval a leghamarabb találkozzatok!
Jó egészséget és boldog új évet kívánunk!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra
és együtt sikerülni fog!
10 éve (2011 /1)
- Mi mennyi 2011-ben?
- Bérmegállapodás a MÁv-nál és a Trakció Zrt-nél
- Balesetből eredő részkártérítés
- Megalakult a Rail Cargo Hungaria Központi
Munkavédelmi Bizottsága
- Üzemi Tanács választás az Informatika Zrt.-nél
15 éve (2006 /1)
- XII. Mérnök – Technikus bál a Grand Hotel Hungáriában
- Létrejött a MÁV Cargo Zrt.
- Pályázat regionális vállalati központok létesítésének
támogatására
- Mérnökképzési világkongresszus
- Kátyúk az úton

Kiadja:
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
1087 Budapest Kerepesi út 3.
www.mtszsz.hu
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Felelős kiadó: Buzásné Putz Erzsébet
Készült: A-Z Stúdió Kft.
2021.

Még nincs megállapodás a 2021. évi minimálbérről
2020. december 30-án ült össze idén utoljára a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, hogy
tárgyaljon a 2021-es minimálbérről, de a tárgyaláson nem
született megállapodás. A konföderációk közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben arra figyelmeztetnek, hogy a minimálbérből élők jövedelme a hivatalosan mért infláció feletti
ütemben értéktelenedik el.
Nem született megállapodás a VKF-en a minimálbérről és
a garantált bérminimumról.
A VKF legutóbbi ülésén nem sikerült közelíteni a munkaadók és munkavállalók álláspontját a 2021. évi minimálbér
emelés mértékéről.
A megegyezés hiánya nagyon rossz hír a minimálbérből
élők számára, akiknek jövedelme a hivatalosan mért infláció feletti ütemben értéktelenedik el. A magyar minimálbérek nettó összegének vásárlóértéke január 1-től a felét
fogja csak érni a 7,7 %-kal emelkedő lengyel minimálbérnek és a harmadát a 7,4%-kal növekvő szlovák, illetve a 4%
feletti mértékben növekvő cseh minimálbérnek. Eközben
mindhárom ország inflációs rátája kisebb, mint a magyaré.
A szakszervezetek jelentős engedményt tettek a megálla-

podás érdekében. Belementek volna a reálérték megőrzésébe a minimálbéres körben, feltéve, hogy a munkáltatók
hajlandóak elfogadni a minimálbérek további emelését
még a jövő évben, ha ezt az infláció gyorsulása vagy a gazdasági teljesítmény javulása indokolja.
A munkaadói oldal azonban még a minimálbér reálértékének a megőrzéséhez is állami támogatást vár (a bérjárulék
csökkenés formájában), annak ellenére, hogy az infláció
növekedése a munkaadók bevételeit is növeli. Azt is ellenzik a munkaadók képviselői, hogy előre elkötelezzék magukat a gazdasági teljesítmény javulásából származó többlet
eredmény megosztására a munkavállalókkal, vagy legalább a minimálbéresekkel.
A mielőbbi megállapodás érdekében a munkavállalói oldal
további kompromisszumos javaslat kidolgozására szánja
az év utolsó óráit a fenti veszély elhárítása érdekében, bízva
a partnerek megállapodási szándékában.
Budapest, 2020.12.30.

LIGA Szakszervezetek
MASZSZ
Munkástanácsok

KSH: 397 400 forint volt az átlagkereset
tavaly októberben
Tavaly októberben a bruttó átlagkereset 397 400 forint
volt, 8,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban;
az első tízhavi bruttó átlagkereset 395 300, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 262 900 forintot
ért el, mindkettő 9,7 százalékkal nőtt az előző év azonos
időszakához képest - közölte szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
A közfoglalkoztatottak nélkül számolva 408 100 forint volt
az októberi átlagkereset, 8,7 százalékkal több az egy évvel
korábbinál.

4

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 264 200, a kedvezményeket is figyelembe véve 272 900 forintot ért el októberben. A kedvezmények figyelembevételével számított
nettó kereset 9,1 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nélkül számolt
rendszeres bruttó átlagkereset 377 200 forintra becsülhető, 9,5 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.
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Nem ússza meg a versenyszféra
a fizetések további emelését
Nem úszhatja meg a versenyszféra a keresetek felzárkóztatásának folytatását jövőre sem, még ha a béremelés
mértéke a járvány miatt várhatóan szerényebb is lesz. Felértékelődik a munkahely hosszú távú megtartása, a nem
pénzbeli intézkedések, és nagyobb figyelmet kap a vállalatok egyéni helyzete.
A minimálbérről szóló országos egyeztetések mellett a
versenyszférában is a járvány okozta bizonytalanság határozza meg a kezdődő bértárgyalásokat, így a fizetések
jövő évi változását.
– Egyelőre konkrét számokról még sehol sem tárgyaltunk
a munkáltatókkal, sőt még az irányok sem világosak. Az
viszont már látható, hogy a keresetek emelkedése az előző évekhez képest szinte biztosan mérséklődik.
A bérek emelése ennek ellenére elkerülhetetlen
– mutatott rá az egyeztetések nehézségére Buzásné Putz
Erzsébet. A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének (MTSZSZ) elnöke kiemelte: emelni kell a dolgozók bérét 2021-ben is.
Ennek oka részben az infláció. A szakszervezeti vezető
viszont az inflációnál nagyobb mértékű emelést is elkerülhetetlennek tart, kiemelten azokon a területeken, ahol
a munkavállalóknak most kell ledolgozniuk a tavaszi leállásokat. Az érintett dolgozók amellett, hogy félnek a fertőzéstől, rendkívül fáradtak.

ket, illetve a távoktatás, az otthoni munkavégzés vagy az
egyéb, korábban nem bevett munkaszervezési gyakorlatok általánossá válása mivel járhat.
A vállalkozói szférának ugyanakkor érdeke, hogy alkalmazkodjon, fenntartsa működését, amely a munkavállalóknak kedvező jövőt is hozhat – hangsúlyozta az MTSZSZ
elnöke.
Buzásné Putz Erzsébet emlékeztetett: a piaci szereplők
többsége nem januártól, hanem az új üzleti évtől, májustól rendezi a kereseteket, ebben a helyzetben pedig nem
várható kapkodás.
Az is látható, hogy a jelenlegi helyzetben az egyeztetéseken az adott vállalkozás helyzetét kell figyelembe vennie
az MTSZSZ-nek, mivel vállalatmérettől és ágazattól függően mutatkoznak jelentős eltérések a szereplők helyzetében.
– A lehetőségekhez mérten minél nagyobb béremelés elérésére törekszünk, illetve kiemelten odafigyelünk arra,
hogy a járvány ellenére is stabilan működő vállalkozások
ne hivatkozhassanak az általános bizonytalanságra, ezzel
elkerülve a keresetek további felzárkóztatását.
A munkavállalók alkupozíciója sajnos romlott. A dolgozók
ráadásul féltik az állásukat, a megélhetésüket, és egy korábban nem tapasztalt, gyorsan változó, kiszámíthatatlan
környezetben találták magukat a járvány megjelenésével.
Ezért elengedhetetlen, hogy az egyeztetéseken a munkahelyük hosszú távú megtartására garanciákat tudjunk
elérni a munkáltatóknál – fogalmazott az elnök.

Sokan a leállások idején a fizetett szabadságuk terhére
maradtak otthon, szintén sok dolgozó az említett időszakban pedig csak alapbért kapott, vagyis a fizetésének akár
a jelentős részét képező pótlékoktól, egyéb juttatásoktól
elesett, így csökkent a jövedelme. Buzásné Putz Erzsébet
azt is elismerte, a munkaadók helyzete sem könnyű, mivel
nemhogy hosszabb távra, de akár néhány hónapra előre
sem tud tervezni.
– A sokszor emlegetett bizonytalanság ugyanakkor nem
jelenti azt, hogy az adott vállalkozás a saját gazdasági pozíciójának a romlására számít.
Egyelőre nem látjuk, hol hajtottak végre a digitalizációhoz
kapcsolódó fejlesztéseket, milyen újításokkal növelhetik a
cégek a keresletet, miként szervezik át a tevékenységü-
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Buzásné Putz Erzsébet arra is figyelmeztetett: a legtöbb
szereplőnél a fertőzés terjedését gátló intézkedéseken felül érdemi változás nem tapasztalható a mindennapokban.
Nincsenek tömeges elbocsátások, nincs szó leépítési
hullámról, sőt bizonyos területeken a megrendelések
nőnek, ezért ideiglenesen további, jellemzően kölcsönzött munkaerőt vesznek fel a vállalkozások.
Hozzátette: noha egy év alatt romlott a munkavállalói oldal alkupozíciója, a jelenlegi bizonytalanság nem lehet
általános hivatkozási alapja a keresetek befagyásának,
mivel ez a bizonytalanság azt is jelentheti, hogy komoly
fejlesztéseket, a dolgozók számára kedvező változásokat
is hozhat a járvány utáni időszak.
Forrás: Nagy Kristóf, Magyar Nemzet
Fotó: Bach Máté
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A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
által kötött bérmegállapodások a versenyszféra cégeinél
2021. évre
Sikeres bérmegállapodás a Mercedes cégnél
Szakszervezetünk sikeres tárgyalási sorozat után az elmúlt év végén jelentős mértékű bérmegállapodást kötött
a munkáltatóval. Fontos kihangsúlyozni, hogy az MTSZSZ
összes követelése maradéktalanul teljesült. Maradnak
a bónuszok, meghosszabbításra került a senioritásért
fizetett évek száma, valamint az alapbér pontosan an�nyival emelkedett, amennyit a tárgyalások kezdetén kértünk és a tárgyalások során nem engedtünk belőle.
Intenzív tárgyalásokat követően a kecskeméti Mercedes-Benz gyár a VASAS Szakszervezeti Szövetséggel és a
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetével (MTSZSZ)
aláírta a következő két évre vonatkozó bérmegállapodást.
Ennek eredményeként valamennyi érintett fél számára elfogadható megállapodás és jó kompromisszum született.
Ebben, az autóipar egésze számára sok kihívást tartogató évben ez a megállapodás pénzügyi tervezhetőséget és
a kecskeméti gyár munkahelyeinek lehető legnagyobb
biztonságát jelenti az elkövetkezendő két évre.

A bértárgyalásban résztvevő felek az alapbér lépcsőzetes, fix mértékű emeléséről állapodtak meg, ami 2021.
április 1-től kezdődően összesen 90.000 forintos bruttó
béremelést jelent a következő 2 év folyamán.
A jelenleg érvényben lévő munkaidőkeret az év végével
lezárul. Ezzel a mínusz órák törlésre kerülnek, a plusz
órák pedig a törvényi előírásoknak megfelelően kifizetésre kerülnek. Az új munkaidőkeret egy évre érvényes,
és 2021. január 1-jén veszi kezdetét.
A jelenlegi, kihívásokkal teli időszakban azonban valószínűleg az a legfontosabb hír a munkavállalók számára, hogy mindezek mellett a kecskeméti Mercedes-Benz
gyár 2022 végéig a foglalkoztatási szint megtartását is
biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a vállalat garantálja a jelenlegi foglalkoztatotti létszámot.
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Létrejött a 2021 évi bérmegállapodás
a Rail Cargo Hungarinál
A RailCargo Hungaria vezetése a társaságot érintő kedvezőtlen és elhúzódó nemzetközi gazdasági tendenciák,
valamint a koronavírus-járvány okozta jelentős forgalomcsökkenésre visszavezethető nehéz pénzügyi helyzete ellenére a vasúti társaságok közül elsőként kötötte
meg a 2021. évre vonatkozó bérmegállapodást a szakszervezetekkel.

• Az RCH-ban a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók
esetében 5%-os alanyi jogú alapbérfejlesztés valósul meg 2020. december 1-jei hatállyal. Januártól új
bértábla lép hatályba, illetve a szakmai bértáblák az
alapbér emelés mértékével indexálásra kerültek. A
pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére
2020. december 1-től 365 000,- Ft/hó.
• Restrukturálási bónusz
Az aláíró felek megállapodtak az év végi RSB juttatásról, amely bruttó 75 500 Ft egyszeri kifizetést
jelent minden olyan 6-17 MMK-ba sorolt munkavállaló számára, akik a RailCargo Hungaria Zrt-vel
2020. június 30-án és 2020. november 30-án egyaránt munkaviszonyban álltak. Az összeg kifizetésére a munkáltató legkésőbb december 21-ig vállalt
kötelezettséget.
• A VBKJ változatlan keretösszeg és feltételrendszer
mellett 2021-ben is tovább működik!
• Nyugdíjpénztár és egészségpénztár tagdíj kiegészítés
Az aláíró felek rögzítették, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári, illetve egészségpénztári munkáltatói
tagdíjkiegészítést, a munkáltató változatlan feltételek mellett 2021 évben továbbra is nyújtja a pénztári
tagok számára. A kiegészítés mértéke a jogosultsággal rendelkező munkavállalók havi bruttó alapbérének 3,5%-a, míg az egészségpénztári tagdíjkiegészítés mértéke 1%.
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A megállapodásban munkáltató kötelezettséget vállalt a
következőkre:
• Amennyiben 2021. év során olyan jogszabályi változás történik, melynek alapján 2021. évre vonatkozóan
a munkáltatói terhek csökkenése következik be, úgy
tárgyalásokat folytat az érdekképviseletekkel az ebből
a forrásból felszabaduló összeg felhasználásáról.
• 2021-ben a jelenleg érvényben lévő Középtávú Foglalkoztatási Megállapodás hatályának meghosszabbítása érdekében az érdekképviseletekkel tárgyalásokat
folytat.
• Amennyiben a 2021 évi 1-6 havi üzleti eredmények
értékelését követően lehetőség nyílik a hatályos Kollektív Szerződésben foglalt juttatási elemek összegének emelésére, erről szintén tárgyalásokat folytat az
érdekképviseletekkel.
• A pandémiás helyzet lezárását követően a felek közösen értékelik annak tapasztalatit, és amennyiben a
társaság gazdálkodása ezt lehetővé teszi, tárgyalásokat folytatnak egy egyszeri munkavállalói juttatás kifizetéséről.

Bérmegállapodás a szentgotthárdi Opelnél
Több hetes tárgyalásokat követően létrejött a bérmegállapodás a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Járműgyártók Szakszervezete, valamint a munkáltató Opel cég között.

A bérmegállapodás 1 évre szólóan jött létre a szentgotthárdi vállalatnál.
A megállapodás alapján átlagos 8% bérfejlesztésben részesülnek a következő évben a cég dolgozói, amit egységesen fix összegben kapnak meg.
Az alacsonyabb keresetűek bérfejlesztése így a 10-12%-ot
is eléri, míg a magasabb keresetűek esetén 6-8% körüli a
jövedelmek emelkedése.
2021-ben 10 év munkaviszony után +1 nap szabadság is
biztosított.

Megszületett a bérmegállapodás a miskolci
Bosch cégnél
Több tárgyalási forduló után sikerült megállapodni a
2021. évi béremeléssel kapcsolatban a miskolci Bosch
cégnél. Az átlagos 8% -os bérfejlesztés mellett sikerült
elérni, hogy ne 2021 évtől, hanem már 2020.december 1.
napjától az emelt bért kapják a dolgozók.
Eredmény, hogy a Cafeteria adócsökkentéséből eredő
megtakarítás decemberi kifizetését 11 450 Ft-ról 15 313
Ft-ra sikerült megnövelni.
2021 évben az emelt Szezonbónusz (br.max.120 000 Ft)
és Hűségbónusz is elérhetők lesznek. A nappalos műszakban bevezetett plusz 5 perc fizetett szünetet is megtartásra kerül.

Munkavédelem 2020 - 2021
Az elmúlt év eseményei nagy kihívás elé állították a munkavédelmi szakembereket is! Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a járványügyi veszélyhelyzetben olyan megoldásokat
követelt a munkahelyeken, melyek addig csak kiemelt
biológiai kockázatnak kitett munkahelyeken voltak alkalmazandók.

Fontos változás az oktatások terén!

A pandémia munkaerőpiacra gyakorolt hatása a munkabaleseti statisztikákban is megmutatkozott:

A 2020. évi 282.sz Közlönyben, december 18-án megjelent
a felnőttképzésről szóló törvény 2021. január 1-én hatályba lépő módosítása, melynek értelmében a munkáltatói
kötelezettségként előírt munkavédelmi és tűzvédelmi
oktatások nem tartoznak a felnőttképzésről szóló törvény
hatálya alá. Ugyanakkor, a megválasztott munkavédelmi
képviselők képzése és továbbképzése változatlanul csak
felnőttképzés keretében történhet!

2020 első félévben a bekövetkezett munkabalesetek száma (összes munkabaleset) 13 % -al csökkent az előző év
azonos időszakához képest, ugyanakkor a halálos kimenetelű munkabalesetek esetében a csökkenés mértéke
csak 9,4 % volt. A súlyos kimenetelű munkabalesetek
száma pedig 1,3%-al nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az adatokban megfigyelhető a termelés
visszaesése, a bezárások hatása, azonban a csökkenő
gazdasági teljesítmény mellett bekövetkező súlyos kimenetelű munkabalesetek esetében emelkedő tendencia figyelhető meg, mely a megváltozott körülményekre
vezethető vissza.
2021-ben a Munkavédelmi Hatóság ismét fokozott figyelmet fordít a különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatok
munkavédelmi ellenőrzésére, így az építőipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, és az egészségügy területe kerül
fókuszba.
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Mint ismeretes, 2020. szeptember 1-től a munkáltató által
szervezett munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások a felnőttképzésre és oktatásra vonatkozó szabályok változására tekintettel csak felnőttképzőként, bejelentett tevékenység keretében voltak megtarthatók.

A járványhelyzet enyhülése ebben az évben jelentős mértékű gazdasági növekedést vetít előre, így a munkaerőpiac szereplőinél fokozódni fog a termelés, új beruházások,
fejlesztések valósulnak meg, nőni fog a foglalkoztatotti
létszám. Az MTSZSZ kiemelt figyelmet fordít az általa képviselt munkavállalók munkakörülményeire is, az
egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés
feltételeinek megvalósulását szorgalmazzuk valamennyi
munkáltatónál, ahol képviselettel rendelkezünk!
Szöveg: Révész György
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Nyilatkozat a Fővárosi Önkormányzat tervezett
Újraindítási adójáról
A nyilatkozatot az MTSZSZ is aláírta
A koronavírus okozta humánjárvány, és ennek hatására
fellépő gazdasági válság jelentős terhet jelent a társadalom számára. Veszélybe kerültek a munkahelyek, korábban tartósnak hitt foglalkoztatási formák szűntek meg,
és ismét a munkavállalók jogai sérültek.
A jelenlegi helyzetben a munkavállók szerte az országban erőn felül veszik ki részüket a gazdasági és egészségügyi válság elhárításából. A dolgozók ott vannak az
üzemekben, a boltokban, a buszokon, a kórházakban, a
munka és így a védekezés első vonalában, ők vállalják
mindennap a kockázatot, hogy az ország működhessen.
Pontosan ezért azt gondoljuk, hogy ebben a nehéz helyzetben elérkezett az idő, hogy azok a cégek, amelyek
megengedhetik, nagyobb felelősséget vállaljanak a válság elhárításában, nagyobb részt vállaljanak magukra a
közös teherviselésből.
Egy válság esetében mindig szükség van arra, hogy végig
gondoljuk a társadalmi újraelosztás igazságosságát!
A Fővárosi Önkormányzat vezetése a válság hatásainak enyhítése érdekében kezdeményezte egy átmeneti
jellegű, szektorális adó kivetését. Ez az iparűzési adó
szempontjából az 5 milliárd forint adóalap feletti cégek
számára jelentene többlethozzájárulást. A jelenlegi 2%os mérték helyett 2,5%-os iparűzési adót fizetnének a
közös terhek enyhítése érdekében. Olyan vállalatokról,
olyan gazdasági szektorokról van szó, akiket a válság
nem, vagy kevésbé érintett és az elmúlt hónapok adószabályozása pedig kifejezetten támogatott (pl.: iparűzési adó feltöltési kötelezettség eltörlése).

A munkahelyek megőrzése sokszor kompromisszumokat követel. Most azt látjuk, a társadalom érdeke az, hogy
a bajban azok adjanak bele a közösbe, akiknek lehetőségük van rá! Most azt látjuk, hogy az Újraindítási adó lehet
a társadalom számára az egyik ilyen kompromisszumos
megoldás.
Egyetértünk abban Budapest vezetésével, hogy amen�nyiben a Fővárosi Önkormányzatnak lehetősége lesz kivetni az Újraindítási adót, a kieső és megszűnő források
pótlására, az ebből befolyt összeg teremt lehetőséget a
2021. évi bérfejlesztésre a fővárosi intézmények és cégek
dolgozói esetében.
Mindezek miatt kérjük a törvényhozást, hogy biztosítsa
annak jogi lehetőségét, a Főváros mellett a települési
önkormányzatok – a térség gazdasági helyzetének ismeretében - dönthessenek az Újraindítási adóról, dönthessenek egy átmeneti jellegű iparűzési adó kivetéséről.
Budapest, 2020. november 5.

Felmérést készített az MTSZSZ
az ebm Papst cég telephelyein
2020 novemberében közel 800 fő töltötte ki a szakszervezetünk által készített kérdőívet a vállalat sülysápi és
vecsési telephelyén.
A felmérésbe valamennyi dolgozó bekapcsolódhatott,
nemcsak az MTSZSZ tagjai. Természetesen önkéntes
alapon történt a kérdőívek kitöltése.
A kérdőívek feldolgozása alapján megkezdtük az egyeztetéseket a cég vezetésével a rövid és középtávú legfontosabb intézkedésekről, amellyel javulhat az ott dolgozók elégedettsége.
Javaslatokat fogalmaztunk meg a munkavégzés körülményeinek javítására, a béren kívüli juttatásokra, valamint a
dolgozók anyagai elismerésének célzottabbá tételére.
A felmérésben való magas részvételi arány jól mutatta,
hogy a dolgozók fontosnak tartják, hogy véleményüket
kikérték. Számos olyan javaslat érkezett, amely tükrözi
a céghez kapcsolódó lojalitást, a javaslatok nagy része
jobbító szándékú a cég érdekeit is szem előtt tartó volt.
Szöveg: Novodonszki András
Kép: Dzama Demjén László

7+1 hasznos munkajogi tudnivaló, amit minden
munkavállalónak tudnia kell
Mit tehet egy modern szakszervezet a tagjaiért?
Hasznos kiadványt jelentett meg az MTSZSZ, amely röviden, közérthetően, de ugyanakkor szakszerűen tartalmazza a webináriumok témáját.
Ez az elektronikus kiadvány a 7+1 hasznos munkajogi
tudnivaló, amit minden munkavállalónak tudnia kell
címet viseli. Az e-könyv igénylése szakszervezetünk
honlapján az email cím megadása után lehetséges.
Tartalma:
1. Hogyan leszek munkavállaló?
Hogyan jön létre a munkaviszonyom?
2. Hogyan állapítható meg a fizetésem összege?
Hogyan tud ehhez hozzájárulni a szakszervezet?
3. Hány nap szabadság jár Nekem?
4. Mi a teendő, ha munkahelyi baleset ér?
5. Hogyan szűnhet meg a munkaviszonyom?
6. Miért előnyös számomra a szakszervezet
és a szakszervezeti tagság?
7. Hogyan jön létre és miért hasznos a kollektív szerződés?
7+1 Mit nyújthat számomra az MTSZSZ?
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Országosan
Budapest, Váci út 19-21.
Millenium Center 1. emelet
https://rapidus.hu/

Egyedi percdíjak

Egyedi percdíjak

Egyedi percdíjak

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

Vodafone

Telenor

T Mobile

MTSZSZ tagkártyával

Budapest, XVIII kerület Üllői út 311/a
https://oltonybirodalom.hu

10 % a meghirdetett csomagárból MTSZSZ kód
alapján
15 % általános napi szolgáltatás árából;
5% az aktuális akciós ajánlatok árából,
további kiegészítésként az exkluzív csomag
félpanziós ellátásához üdítőt, vagy ásványvizet,
az akciós csomaghoz, velcome drinket biztosít

Panoráma üdülés
Horvátországban

Hotel Juventus

10 % kedvezmény

Hotel Solár, Nagyatád

MTSZSZ kóddal

MTSZSZ tagkártyával

Velence, Kisköz 6.
http://hoteljuventus.hu

MTSZSZ tagkártyával
+36 20 245 5804,
panorama85@gmaill.com

www.hotelsolar.hu

MTSZSZ kóddal

MTSZSZ kóddal

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ igazolással

MTSZSZ igazolással

MTSZSZ igazolással

MTSZSZ-MOL kártyával

MTSZSZ irodán keresztül

MTSZSZ irodán keresztül

Igénybevétel módja

Budapest, VIII. kerület, Kerepesi út 1

Országosan

Országosan

Hotel & More szállodák
15 % a meghirdetett csomagárból MTSZSZ kód
az ország számos
https://hotelandmore.hu/
alapján (internetes foglalás esetén)
pontján
15 % a meghirdetett csomagárból MTSZSZ kód
Service4You
https://service4you.hu/szallodak/
alapján (internetes foglalás esetén)

Öltönybirodalom

Baross Vendéglő

12 % az üzlet által forgalmazott termékekből

https://mtszsz.hu/mol-partnerkartya

6+1Ft / liter az üzemanyag árából
12+3 Ft/ liter a prémium üzemanyag árából

MOL

Rapidus Optika

MTSZSZ irodán keresztül

Balesetbiztosítás

SIGNAL Biztosító

MTSZSZ irodán keresztül

100%

Jogi tanácsadás /
jogsegély

Elérhetőség

Kedvezmény

Szolgáltató

MTSZSZ kedvezmények
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Legjobb ár garancia!

10.000 Ft kedvezmény

Suzuki ház

AszuCar Autósiskola

Hajdúszoboszló

Bővebb információ kérhető mtszsz@mtszsz.hu +36 1 511 1804

eset.com/hu/mtszsz

10%

Hotel Silver superior

Országosan

50%

10%

Pátria Papír szaküzlet

Országosan

Poroszló

30%

Láng Autóalkatrész

Országosan

Budapest, XIXI kerület, Üllői út 194.

Országosan

Országosan

Szinyai Péter
+36 30 575 1155

Poko Judit
+36 30982 5005
https://www.sberbank.hu/
www.cib.hu/easydolgozo;
Hegyi Orsolya +36-70-377-1111
Tóth Szilvia +36-30-631-9193

Budapest, Árpád fejedelem útja 94.

Kecskemét, Kőhíd u 12.

http://suzukihaz.hu

Elérhetőség

10%

10 % (meghatározott napokon)

Praktiker

Tisza tó Wellness és
Konferencia Hotel
ESET számítógépes
vírusvédelem

egyedi ajánlat

OTP

Opel Tóth

Kedvezményes / ingyenes számlavezetés

UniCredit Bank

Kedvezményes bankszámlák

Kedvezményes bankszámlák
legjobb jelzálog hitelek
babaváró hitel

Erste Bank

CIB Easy Kedvezményprogram; díjmentes
számlavezetés és utalás a CIB Banknál

Kedvezményes hitel kiváltás
top nullás számlacsomag

CIB Bank

SBERBANK

Thermal Hotel
Wellness & Fitness kombinált belépők
Aquincum Aronia
20 % kedvezménnyel
Spa&Wellness központ

Kedvezmény

Szolgáltató

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ-LIGA kártya

MTSZSZ igazolással

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ-LIGA kártya

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ tagkártyával

MTSZSZ tagkártyával

Igénybevétel módja

Webinárium sorozat az MTSZSZ szervezésében
Az MTSZSZ számára kiemelten fontos, hogy felelősen reagáljon a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre annál
a közel 70 vállalatnál, ahol érdekvédelmi tevékenységet
folytat. Az is elengedhetetlen számukra, hogy kapcsolatban maradjanak tagjaikkal, segítsük őket a munkajogi,
munkavédelmi, érdekvédelmi és szakszervezeti kérdések eligazodásában, megismerésében.
Ezért az őszi időszakban a www.facebook.com/mtszsz
oldalon előadássorozatot (webináriumot) indítottunk,
ahol az adott témában felmerülő kérdésekre szakértőink
adtak választ. A 20-25 perces online előadásokhoz bárki
csatlakozhatott a Facebookon vagy utólag visszanézhette
szakszervezetünk honlapján illetve youtube csatornáján.
A témák feldolgozásában Dr. Antal - Molnár Emese,
Dr. Tóth Sándor, Révész György és Novodonszki András
szakértőként közreműködött.
A közvetítések technikai lebonyolításban Dzama Demjén
László és Révész György vettek részt.
1. rész Munkajogi kérdések a járványügyi időszakban
- Teendők megbetegedés esetén
- Teendők családtag megbetegedése esetén
- Az otthoni munkavégzésre vonatkozó szabályok
- Az önkéntes és a kötelező karantén jogi helyzete
- Táppénz előírások karantén alatt
2. rész Minden amit a szabadságról tudni kell
- Hány nap szabadságom van
- Ki rendelkezik a szabadság kiadásáról
- Mit kell tudni a fizetés nélküli szabadságról
- Mentesülés munkavégzés alól temetés, szabadás esetén
- Hogyan történik a szabadság díjazása
3. rész A munkaviszony létesítése
- Hogyan jön létre a munkaviszony
- A munkaszerződés megkötése, kötelező elemei
- A munkaköri leírás szerepe
- Mi a munkavégzés helye
- Mennyi a munkaidő hossza és hol van a munkavégzés helye
4. rész A munkaviszony megszüntetése
- Mi a különbség a munkaviszony megszűnése, illetve
megszüntetése között
- Szabályok próbaidő alatt
- Végkielégítések mértéke
- Kiket illet meg a munkajogi védelem
- Felmondás táppénz alatt
5. rész Az üzemi tanácsok szerepe
- Hogyan történik az üzemi tanácsok megválasztása?
Ki lehet üzemi tanács tag?
- Mikor szűnik meg az üzemi tanács?
- Mi az üzemi megállapodás jelentősége?
- Mihez van joga az üzemi tanácsnak?
- Mi a központi üzemi tanácsok szerepe?
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Az előadások hamar népszerűvé váltak, sok pozitív vis�szajelzést és építő jellegű hasznos tanácsot kaptunk,
főleg a technikai lebonyolításra vonatkozólag.
6. rész A munkavédelem legfontosabb elemei
- Mi a munkavédelmi képviselő választás folyamata?
- Mi az eltérés a munkavédelmi képviselő választás és az
üzemi tanács választása között
- Milyen jogai és feladatai vannak a megválasztott képviselőnek?
- Mi a különbség az üzemi és a munkabaleset között?
- Mi a teendő, ha baleset ér a munkahelyemen vagy munkába
menet?
7. rész A szakszervezet szerepe és lehetőségei
- Milyen jogai vannak a szakszervezetnek?
- Hogyan lehet sztrájkolni?
- Ki köthet kollektív szerződést?
- Mi a kollektív szerződés jelentősége?
- A szakszervezeti tisztségviselők jogai
8. rész A közösségi média használat veszélyei
- Internethasználat a munkahelyen
- Magáncélú e-mailezés céges gépen
- Facebook használat munkaidőn túl
- Hogyan és miképp készíthet-e hang vagy kamera felvételt
munka közben rólam a cég?
- Mi minősül adatszivárogtatásnak?
9. rész Az MTSZSZ tagság előnyei és az érdekvédelmi
kommunikáció
- Miért érdemes MTSZSZ tagnak lenni?
- Melyik szférában található meg az MTSZSZ?
- Kinek az érdekvédelmét látja el a szakszervezet?
- Hogyan kommunikál az MTSZSZ?
- Hogyan tudok tag lenni?
10. rész Webinárium összefoglaló
- Mi volt a sorozat célja?
- Kinek szólt a webinárium?
- Milyen visszajelzések érkeztek?
- Hogyan zajlott egy – egy adás előkészítése?
- Hogyan tovább?
Szöveg: Novodonszki András
Fotó: Dzama Demjén László, Molnár Sándorné
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Ülésezett az MTSZSZ Esélyegyenlőségi Bizottsága
Szeptember második felében tanácskozást tartott az
MTSZSZ Esélyegyenlőségi Bizottsága. A testület összegezte a koronavírus helyzet tapasztalatait az esélyegyenlőség tükrében. Napirendre került a munka és a családi
élet összeegyeztetése az otthoni munkavégzés során,
valamint a védett tulajdonságú - így a roma származású- munkavállalók helyzete, illetve az egyenlő bánásmód
kérdése a versenyszférában és a közszolgáltató vállalatoknál.
Szöveg: Novodonszki András
Kép: Révész György

Tömeges belépés váci ContiTech cégnél

Az elmúlt év végén nagy létszámban léptek be a dolgozók
az MTSZSZ-be.
A dolgozók szakszervezetünk közreműködését kérik a
vállalatnál kialakult helyzet rendezésére.
Az MTSZSZ elnöke egyeztetést folytatott a helyi tisztségviselővel, megbeszélték a problémákat valamint átadásra
került a nagy számú belépési és megbízási nyilatkozat is.
Kép és szöveg: Dzama Demjén László

Tömegével csatlakoznak a miskolci Bosch dolgozói
az MTSZSZ-hez
A novemberi bértárgyalások során a miskolci Bosch cégnél dolgozók ráébredtek, hogy a szakszervezet pozícióját
erősítik a tárgyalások során ha tömegével csatlakoznak az
MTSZSZ-hez.
Egy nap alatt 200 dolgozó csatlakozott szakszervezetünkhöz, amellyel megkérdőjelezhetetlen lett az MTSZSZ ereje
és befolyása.
Kép és szöveg: Novodonszki András

Gúla 2021/1.
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Bemutatkozik

Bemutatkozik Kajtár Angéla
és Preiszig Jánosné
2019 júniusában alakult meg az MTSZSZ tagszervezete a
bonyhádi Schäfer Oesterle Kft-nél.
Ügyvivőink munkájának köszönhetően rövid időn belül
szakszervezetünk taglétszáma kiemelkedően emelkedett.
Hogyan kerültetek kapcsolatba az MTSZSZ–szel?
Hogyan emlékeztek vissza a tagcsoport alakítására?
K.A: Interneten tájékozódtunk! Megnéztük, hogy kik a
legnagyobb érdekképviseletek ma Magyarországon, és
kik vannak jelen az autóiparban. Aztán e-mailben kerestük meg őket először.
A cégünk tulajdonos váltás előtt állt. Bizonytalan volt a
helyzet, a dolgozók féltették az állásukat! A dolgok nem
jó irányba mentek, és mikor az alapbéren felüli juttatások is egyre kevesebbek lettek, szinte lincs hangulat
lett a gyárban. Akkor döbbentünk rá, hogy nincs aki az
érdekeinket képviselje, és lépnünk kellene. A megalakulás után sokan mellénk álltak, és megkezdődött a tagok
toborzása.
P.J: Én az előkészületekben nem vettem részt, amikor
titokban kerestek alapító tagokat akkor mondtam, hogy
szívesen csatlakoznék, így kerültem az alapító tagok
közé. Sajnos a cégünknél nagyon rosszul mentek a dolgok. Alapbér emelés nem volt 1,5 éve, a plusz juttatásokat is minden hónapban csökkentették így a fizetésünk
egyre kiszámíthatatlanabbá vált, ekkor már a dolgozóink
türelmüket vesztették meg akarták állítani a termelést
ha nem változik a helyzetünk! Ekkor elindult a szervezkedés, hálásak is vagyunk a kezdeményezőknek.
Hogyan fogadta a gyárvezetése a szakszervezet megalakulását?
K.A: Teljes nyugalomban tudomásul vették a tagcsoport
megalakulását. Mi is meglepődtünk ezen. Korábban
nem volt semmilyen érdekképviselet a cégnél, ezért ez a
helyzet mindenkinek új volt.
P.J: Tulajdonos váltás előtt álltunk. Az akkori igazgatónk
jól fogadta a megalakulásunkat, de azért nem mindenki
fogadta kitörő örömmel.
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Milyen munkákat végeztettek eddig a Szakszervezetben? Hogyan zajlik a szakszervezeti munka a mindennapokban (ha nincs ilyen pandémiás helyzet)?
K.A: A kezdetektől fogva a háttérből segítettem a munkát. Nemrég ügyvivő váltás történt, azóta helyettes ügyvivőként veszek részt a munkában. Egy év alatt sokat
tapasztaltunk, de rengeteg tanulni való, és információgyűjtés áll még előttünk. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert több műszakos munkarendben, 3 telephelyen
dolgozunk. De Preiszigné Marikával jól ki tudjuk egészíteni egymást. Ellentétes műszakban más-más emberekkel találkozunk. Egy iroda nagyban segítené a munkánkat. Ez a hosszú távú terv.
P.J: A kezdetektől próbáltam segíteni a tagok toborzásában támogatni az akkori ügyvivő munkáját, mint ügyvivő
helyettes, de nem mindig értettem egyet vele, viszont a
cél érdekében haladtunk és küzdöttünk a kollégáink érdekképviselete érdekében. Kb. 1 hónapja ügyvivő váltás
volt, azóta én látom el az ügyvivői tisztet, Angéla kolléganőmmel és egyben ügyvívő helyettesemmel a kezdeti
nehézségek ellenére nagyon jól tudunk együtt dolgozni,kiválóan kiegészítjük egymást.Nagyon sok közös elképzelésünk van és mindent megbeszélünk, mindenben
támogatjuk egymást. Ezért nagyon jó az összhang közöttünk! Sajnos a feltételek még nem a legjobbak a cégünknél,nincs hol fogadni a tagjainkat egy iroda nagyon
fontos lenne a munkánkhoz!
A járványügyi vészhelyzet hogyan érinti az érdekvédelmi tevékenységet, hogyan alakultak át a mindennapok?
K.A: A pandémiás helyzet miatt a találkozások száma
sajnos nagyban lecsökkent. De szerencsére minden csarnokban vannak segítőink, és van egy Facebook csoportunk is, ami nagyszerűen működik. Digitális formában
igyekszünk minden fontos információval ellátni a tagokat.
P.J: A járvány óta sajnos a személyes találkozások ritkábbak és a cégünk 3 telephelyen 3 csarnokban található de segítők bevonásával próbáljuk megoldani áthidalni
a nehézségeinket, telefonon Facebookon van egy csoportunk ezen keresztül próbálunk információkat átadni
megbeszélni.
Milyen a kapcsolat az MTSZSZ központi szervezetével?
K.A: A kapcsolatunk az MTSZSZ központi szervezetével nagyon jó. Szinte napi kapcsolatban vagyunk, hiszen
mindig vannak olyan feladatok, amivel az egy év alatt
még nem találkoztunk, vagy új számunkra. Bármi kérdésünk van, mindenben segítenek nekünk
P.J: Csak jót tudok mondani minden MTSZSZ vezetőről
és minden kollégáról, segítő készek rugalmasak, a jogászoktól gyors intézkedéseket, valamint gyors válaszokat
kapunk. Nagyon türelmesek voltak a kezdetektől sok új
dolgot kellett megtanulnunk és a mai napig is tanulunk,
ebben nagy segítségre számíthatunk mindenkitől.
Hogyan látjátok az MTSZSZ további lehetőségeit a cégnél? Milyen teendők vannak a következő időszakra?
K.A: A kezdeti nehézségek ellenére ma már nagy az
egyetértés köztünk, nagyon jól tudunk együtt dolgozni.
Minden vágyunk az, hogy erősödjünk. Teljes erővel azon
dolgozunk, hogy új tagok csatlakozzanak hozzánk, hiszen egységben az erő! Én bizakodó vagyok.
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P.J: Nagyon bizakodóak vagyunk, hogy egyre több taggal bővüljünk, és minél többen vagyunk annál erősebbek
leszünk. Az új tagok toborzása nem könnyű feladat, de
mindent megteszünk ennek érdekében Angélával közösen valamint a régi tagok megtartása is fontos.
Mivel foglalkoztok a szabadidődben? Mi a hobbitok?
K.A: Szabadidőmben szeretek kreatívkodni. Minden
olyan dolgot, ami kézzel készül én készítem el otthon.
Legyen az egy asztali dísz, vagy ajtókopogtató, vagy ilyesmi. De a tavaszi karantén alatt újra elkezdtem kötni, amit
nem tettem 20 év óta.

P.J: Szabadidőmben kertészkedem, kreatívkodom (virágkötőként) imádom ünnepek és minden évszakban a
házunkat csinosítani az általam készített dolgokkal.
Hogyan tudnak elérni a tagok, mik az elérhetőségeitek?
Mivel napi szinten nem találkozunk mindenkivel, ezért
legtöbbször az interneten keresztül érnek el bennünket.
Ez a legnépszerűbb értekezési forma. De személyesen is
keresnek, vagy a segítőkön keresztül.

Legördült a gyártósorról a Rail Cargo Hungaria számára
kifejlesztett első villany-hibrid üzemű vontatómozdony
A vállalat mozdonyvezetői alig várják, hogy a hazai pályákra szabadítsák az új technológiát felvonultató „Optimus-t” (merthogy ez a becenév kezd bevonulni a köztudatba) azonban erre még egy kicsit várniuk kell.
Egyelőre két-két jármű készül, de ha a gépek teljesítik a
társaság elvárásait, további 20-20 mozdony gyártására is
lehetőség lesz.
Az első mozdonyt a jövő évben lehet majd látni hazai
pályán, az engedélyeztetési folyamatok függvényében
2022-ben állhat forgalomban.

Az egyedülálló technológiájú vontatómozdony átadási
ünnepségéhez a járványra való tekintettel videókonferencia keretében került sor. A bemutatott négytengelyes vontatómozdony névleges teljesítménye 5600 kW,
tömege közel 90 tonna, az elinduláskor 300 kN-t ad le.
A technológia előnyei akkor mutatkoznak meg igazán,
amikor a vonat felsővezetékkel nem rendelkező szakaszon továbbít kocsikat. Ilyenkor a mozdony az energiát a
Last Mile PowerPackage akkumulátoraiból nyeri, amely
megoldásra például az iparvágányok jelentős részénél is
szükség van.

Forrás: RCH
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Az MTSZSZ nyerte az Üzemi Tanácsi választásokat
a MÁV Szolgáltató Központban
2020. október 22-28 között a MÁV Szolgáltató Központban Üzemi Tanácsi választásokra került sor, amelyet az
MTSZSZ nyert meg.
Első alkalommal történt a szavazás üzletáganként, így
7 szervezeti egységben voksolhattak a dolgozók.

Szakszervezetekre leadott szavazatok százalékos megoszlása üzletágankénti összesítésben

A Humán; az Információs és technológiai szolgáltatások;
a Gazdasági; a Beszerzés, környezetvédelem és szállítás
üzletágakban, illetve a Vezérigazgatói szervezetben is az
MTSZSZ jelöltjei kapták a legtöbb voksot.
A leadott szavazatok összesítése alapján a következő
számú üzemi tanácsi pozíciót szereztek:
MTSZSZ 16
VSZ 16
VDSZSZ Szolidaritás 4
Függetlenek 3
PVDSZ 0

Üzemi Tanács választások szakszervezetenkénti eredmények MÁV Szolgáltató Központ 2020
Üzletág

MTSZSZ

VSZ

VDSZSZ

PVDSZ

Információs és
technológiai
szolgáltatások

1040

436

144

0

0

1620

Humán

1249

365

332

110

0

2056

388

318

236

0

0

942

114

723

143

0

412

1392

230

182

60

0

171

643

65

121

0

0

0

186

15

8

0

0

0

23

3101

2153

915

110

583

6862

45,19%

31,38%

13,33%

1,60%

8,50%

100,00%

Beszerzési,
környezetvédelemi és
szállítás
Raktár- és
készletgazdálkodási
Gazdasági
Menedzsment
támogató és ügyviteli
szolgáltatások
Vezérigazgatói
szervezet
Összesen
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Független Összesen

A váci Contitech Fluid Automotive cégnél megnyerte
az MTSZSZ a választásokat
November 13-án és 16-án munkavédelmi képviselő és üzemi tanácsi tagokat választottak a váci Contitech Fluid Automotive vállalatnál.
Szakszervezetünk jelöltjei mindkét választáson valamennyi képviselői helyet megszerezték. Így három-három tagtársunk került ezekbe a testületekbe.

Érvényes munkavédelmi képviselő választás a Déliben
Szeptember 14-16 között munkavédelmi képviselő választásra került sor a MÁV Zrt Déli Forgalmi Csomóponton, ahol 76 % részvételi arány mellet az MTSZSZ jelöltje 46,5 % eredményt ért el és vált munkavédelmi
képviselővé.

MTSZSZ siker az ebmpapst cégnél tartott
munkavédelmi képviselő választáson
Október 27-28-án munkavédelmi képviselő választásra került
sor az ebmpapst cég sülysápi telephelyén. A választásra jogosultak 75,3 % vett részt a szavazáson. A 3 fős munkavédelmi bizottságba 2 fő MTSZSZ jelölt került.

Érvényes és sikeres munkavédelmi
képviselő választások az SMP cégnél
Szeptember 2-3-4-én munkavédelmi képviselő választásra került sor a
kecskeméti SMP cégnél, ahol az MTSZSZ jelöltjei kiválóan szerepeltek.
A 61,2 % részvétel mellett 2 fő került megválasztásra szakszervezetünk jelöltjei
közül, többen póttagságot nyertek.

Választások a CabTec cégnél
November végén üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választásokat tartottak a kecskeméti CabTec vállalatnál. Az MTSZSZ jelöltjei az üzemi tanács választásokon 26,52 % eredményt értek el, három jelöltünk az üzemi
tanács póttagja lett.

Köszönjük az MTSZSZ jelöltjeire leadott szavazatokat
és gratulálunk jelöltünknek a kiváló szerepléshez!
Gúla 2021/1.
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MTSZSZ nap a Bosch cégnél dolgozók számára
2020. augusztus 1-én szombaton első alkalommal került
megrendezésre az MTSZSZ nap a miskolci Bosch cégnél
dolgozó tagjaink és családtagjaik számára.

Érdekképviseletünk ügyvezető alelnöke Sulyok László
érdekvédelmi tevékenységünket és az éves bértárgyalásokon elért eredményeinket emelte ki.
A résztvevők tájékoztatást kaptak az MTSZSZ szolgáltatói partnerei által biztosított kedvezményekről és az
igénybevétel lehetőségeiről.
Bőséges és jó ízű ebéd várta a kilátogatókat, emellett „Ki
tud többet az MTSZSZ-ről” kvízjáték, gyerekeknek ügyességi játékok valamint ugrálóvár is színesítette a napot.

A Csanyik-völgyben, kellemes környezetben gyűltek ös�sze a résztvevők, hogy jó hangulatban szórakozással teljen el a nap.
A rendezvényt Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke nyitotta meg, felelevenítette, hogy pár évvel korábban
hogyan és milyen körülmények között alakult meg a vállalatnál szakszervezetünk tagcsoportja és hogyan erősödött folyamatosan az évek alatt.
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Legyél Te is tag!

Csatlakozz hozzánk!

Támogasd adód 1%-ával
a Mérnökök és Technikusok
Egymásért Alapítványt

1%

Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok
Egymásért Alapítványt, amelynek célja a hátrányos
helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása.

Adószámunk: 18647615-1-42
Köszönjük, ha a személyi jövedelemadód
1%-át az MTSZSZ alapítványának ajánlod fel.

