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Tisztelt Olvasó!

Lapunk aktuális számá-
ban kiemelten foglal-
kozunk a bérhelyzettel 
és a szakszervezetünk 
által elért 2022. évi bér-
megállapodásokkal. 
Mint ismeretes január-
tól jelentősen - mintegy 
20%-kal - emelkedett a 
minimálbér és a garan-
tált bérminimum.

Emellett a 25 év alattiak szja mentessége is életbe lé-
pett, ami azt jelenti, hogy több tízezer forinttal is maga-
sabb fizetést kapnak ezek a fiatalok az adómentesség 
következtében.
Mindezek miatt komoly feszültségek keletkeztek a válla-
latok bérrendszerében, amit helyi szinteken valamilyen 
formában kompenzálni kellett a többi munkavállalóra 
vonatkozóan.
Ezt a helyzetet még tovább tetézi az infláció folyamatos 
emelkedése, ebből következően az is előfordulhat, hogy 

egy 10%-os béremelkedés ellenére a reálbérek csökken-
nek. Az MTSZSZ által érintett vállalatok működésében 
nem csak a bérek rendezése, hanem több helyen a fog-
lalkoztatás továbbra is hektikus helyzete is gondot okoz. 
A bizonytalan termelés, a mínusz órák, az időarányos 
szabadságok kiadása nem csak a munkáltató számára 
okoz gondot, hanem a munkavállalók képviseletében az 
érdekképviseleti munkát is kihívás elé állítja.
Az MTSZSZ szakmai csapata azon dolgozik, hogy tag-
jaink foglalkoztatási helyzete rendeződjön, a munkajogi 
problémákban segítséget nyújtsunk, a munkakörülmé-
nyeken javítani tudjunk. Ebben számítunk a kölcsönös 
információcserére és tagjaink visszajelzésére.
Bízva abban, hogy a külső gazdasági, társadalmi nehéz-
ségek ellenére közös erővel kialakítható egy korrekt és 
kiszámítható helyzet a munkavállalóink számára, kívá-
nok hozzá sok erőt, jó egészséget és bizalmon alapuló 
együttmunkálkodást.

Buzásné Putz Erzsébet
elnök

Összetartozás - érdekvédelem - bizalom

ERRŐL ÍRTUNK….
 
5 éve (2017 / 1-2) 
- Az MTSZSZ felvételt nyert az „Együttműködés a  
 munkahelyek biztonságáért” programba 
- Beszámoló az MTSZSZ 2012- 2017. évi    
 tevékenységéről
- Tisztújító Kongresszust tartottunk
- A korosodó munkaerő és annak a munkavégzés  
 biztonságára vonatkozó hatásai
- Hogyan kell nyilvántartani a munkaközi szünetet?
- Szakmai programsorozat: Az IMAX moziba látogattunk

10 éve (2012 / 1)
- Az MTSZSZ programja 2012-2016
- Cargos Mozdonyvezetők Szakszervezete csatlakozott 
 az MTSZSZ-hez
- Így adózunk 2012-ben!
- Mi mennyi 2012-ben?
- Cafeteria 2012:Megmondjuk mit érdemes választani 
- Új tagszervezetink alakultak (Új MTSZSZ tagszervezet 
 alakult Szügyön a Textil Competence Center-nél és a 
 Parat Ungarn Kft-nél.

15 éve (2007 / 1-2) 
- Bemutatkozik az MTSZSZ Informatikai Tagozata
- Hírek a VÉT tárgyalásokról és az aláírt 
 megállapodásokról
- Megalakult az MTSZSZ egészségügyi tagozata
- Változik a szabadság kiadásának rendje
- Magyar Műszaki É
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Bérmegállapodások 2022
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 
2022. évre vonatkozólag bérmegállapodásokat kötött 
több cégnél is.

MÁV-VOLÁN CSOPORT
 
A közösségi közlekedési vállalatnál még a tavalyi év nya-
rán három éves bérmegállapodás (2021-2023) jött létre.

A 2022. évre vonatkozó részei:
- Január 1-től alanyi jogú 10%-os, de legalább 40.000 

Ft mértékű alapbéremelés kerül végrehajtásra
- Január hónapban bruttó 50 000 Ft egyszeri juttatás 

kerül kifizetésre
- Április végéig 100 000 Ft értékben SZÉP Kártya 

vendéglátás-alszámla juttatás kerül átutalásra
- December közepén bruttó 350.000 Ft juttatás kerül 

kifizetésre.
- December 31-ig meghosszabbításra kerül az önkéntes 

egészségpénztári tagdíj-kiegészítés 
- Szolgálati idő elismerése juttatás fennmarad

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
(Kecskemét)
 
A kecskeméti autóipari cégnél két éves bérmegállapo-
dás (2021-2022) jött létre 2020 év végén. 

- Az alapbér lépcsőzetes, fix mértékű emeléséről történt 
megállapodás, amely 2021. április 1-jétől kezdődően 
összesen 90 ezer forintos bruttó béremelést jelent a 
következő két év folyamán.

- A 13. havi juttatás, a havi jelenléti bónusz, a cafetéria 
éves keret, az úgynevezett Vakáció juttatás és a 
munkába járás költségtérítése megtartásra kerültek.

- 2022 végéig a foglalkoztatási szint megtartását is 
biztosítja a cég. Ez azt jelenti, hogy a vállalat garantálja 
a 2020. év végi foglalkoztatotti létszámot

Robert Bosch Power Tool Kft. (Miskolc)
 
Egy éves bérmegállapodás jött létre 2021 decemberében.
2022. január 1-jétől átlagos 15%-os béremelés valósul 
meg.

- A megemelt összeggel, egyebekben változatlan 
szabályokkal kerül fenntartásra a hűségbónusz. 

 (1-5 év esetén 1000 Ft / hó; 5-10 év esetén 1500 Ft / hó; 
10-15 év esetén 2000 Ft / hó; több mint 15 év esetén 
3000 Ft / hó)

- Szezonbónusz az elmúlt években alkalmazott, max. 
bruttó 120.000 forint összegben a következő szezonban 
is fenntartásra kerül.

- A cafatéria juttatás éves bruttó 200.000 Ft/fő/év 
összeggel továbbra is fennmarad.

Rail Cargo Hungaria
 
Egy éves bérmegállapodás jött létre 2021 decemberében.

- 2022. évben a munkavállalók jövedelemnövekedése 
eléri a 10,8%-ot. 

- A bérfejlesztés már 2021. decemberétől valósul meg. 
- Megemelt összeggel kerül kifizetésre az RSB, amely 

2021. év végén bruttó 100 000 Ft egyszeri juttatás. 
- Új juttatási elemként a munkáltató magánegészség-

ügyi szolgáltatást biztosít a munkavállalói számára.
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JABIL Circuit Magyarország
 
Egy éves bérmegállapodás jött létre 2021 decemberében.

- A teljes besorolási bértömegre számított 8%-os 
emelkedés valósul meg. 

- Havi nettó 25.000 Ft-ra emelkedik a SZÉP kártyára 
történő utalás mértéke

- Havi bruttó 4000 Ft jelenléti bónusz kerül kifizetésre
- Hűség bónusz mértéke (3 hónap – 1 év esetén: 2500 Ft 

/ hó; 1 év – 3 év esetén: 3000 Ft / hó; 3 év - 7 év esetén: 
4500 Ft / hó; 7 év – 10 év esetén: 6000 Ft / hó, 10 év – 15 
év esetén: 8000 Ft / hó; 15 év – 20 év esetén: 9000 Ft / 
hó; 20 év felett: 10.000 Ft / hó)

- Munkábajárás támogatása 15 Ft/km összegre 
emelkedik.

Oriflame Hungary Kft
 
Egy éves bérmegállapodás jött létre 2022 januárjában.

A munkaerő megtartása, valamint a vállalat hosszú távú 
eredményes működés érdekében több tárgyalási fordu-
lót követően bérmegállapodás jött létre az MTSZSZ és az 
üllői székhelyű cég között.  A megállapodás alapján két 
lépcsőben átlagosan 12%-os jövedelem növekedés va-
lósul meg. Emelkedik a bruttó alapbér, a cafetéria, a havi 
jelenléti bónusz, valamint a negyedéves bónusz mértéke is.

Budapesti Közlekedési Központ
 
Egy éves bérmegállapodás jött létre 2022 januárjában

Január közepén lezárultak az érdekegyeztetési tárgyalá-
sok a BKK 2022. évi bérintézkedéseiről és aláírásra került 
a következő évre szóló bérmegállapodás, ami alapján az 
általános alapbérfejlesztés mértéke átlagosan 13,5%.
2022. január 1-jei hatállyal a jubileumi jutalomösszegek 
50.000 forinttal emelkednek. Így 10 év után 100.000 Ft, 
továbbá 5 évente ennek megfelelően tízezerszeres ösz-
szeg kerül kifizetésre.  (pl. 15 év után 150.000 Ft; 40 év 
után 400.000 Ft) 
Az év elejétől a jelenlegi besorolási rendszert a BKK 
összes munkakörének objektív elemzését, összehason-
lítását, értékelését követően kialakított új munkaköri 
rendszer váltja fel. Az új munkaköri rendszerrel a piaci 
környezethez igazított új munkaköri megnevezéseket ve-
zetnek be, ezek alapján egységes munkaköri dokumen-
tációk készülnek minden munkavállalónk részére. 

Opel Szentgotthárd
 
Egy éves bérmegállapodás jött létre 2022 januárjában

Az érvényes Kollektív Szerződésben foglalt szabályo-
zásnak megfelelően a munkáltató, illetve a Mérnökök 
és Technikusok Szakszervezete, továbbá a Járműgyár-
tók Szakszervezete 2021. szeptemberében megkezdték 

a következő időszakra vonatkozó bértárgyalást. A tavalyi 
év végén a tárgyalások megrekedtek, sztrájkbizottság 
alakult, melynek keretén belül a felek 2022. januárban 
folytatták az egyeztetést.
Ennek eredményeképpen 2022. január 12-én az Opel 
Szentgotthárdnál a tárgyaló partnerek megállapodásra 
jutottak a 2022-23. évi bér és juttatási elemekről.
A munkavállalók jövedelme a következő két évben átla-
gosan 12-27%-kal emelkedik, az egyes alapbérsávok-
tól függően, a 2021-es kiindulási alaphoz képest.

Tetra Pak Zrt.
 
Több tárgyalási fordulót követően létrejött a bérmegál-
lapodás az MTSZSZ és a Tetra Pak Gyártó Zrt között. A 
megállapodás alapján az érintett dolgozók alapbére és 
egyéb juttatásaira 2021-ben rendelkezésre álló költség-
keret 10,2%-kal emelkedik.
A cafeteria éves bruttó összege 460.000 Ft-ra, a karácso-
nyi ajándék juttatás nettó 35.000 forintra emelkedik. Az 
alapbér emelkedés 2022 áprilisától lép életbe, januárra 
visszamenőlegesen.  A munkába járási költségtérítés - 
saját gépkocsival történő munkába járás esetén - 15 Ft 
/ km költségtérítését 6 Ft / km-el növeli a munkáltató.
A tavalyi év végén 120.000 Ft került kifizetésre a munka-
vállalók SZÉP kártyájára.

Magna Car Top Systems
 
Az MTSZSZ 18%-os mértékű alapbéremelésben álla-
podott meg a szügyi Magna Car Top Systems Kft-nél a 
direkt munkavállalók számára  Az MTSZSZ tíz éve látja el 
a dolgozók érdekképviseletét a vállalatnál, az eltelt évek 
során több alkalommal kötött sikeres bérmegállapodást.

ebm-papst Hungary Kft
 
Az elmúlt héten, több tárgyalási fordulót követően létrejött 
a bérmegállapodás a Mérnökök és Technikusok Szabad 
Szakszervezete, valamint az ebm-papst Hungary Kft között. 
A megállapodás alapján, a munkaerő megtartása érde-
kében 2022. április 1-től kezdődően 16%-os bérfejlesz-
tésre kerül sor a vállalat direkt munkavállalói számára. 
Április hónaptól minden munkavállaló Mozgóbér II. nevű 
(jelenléti bónusz) juttatása bruttó 20.000 Ft-ra emelke-
dik havonta.

Infineon Technologies Kft
 
Hosszas tárgyalásokat követően az elmúlt héten meg-
született a bérmegállapodás a ceglédi Infineon Kft és 
az MTSZSZ között. A megállapodás alapján 2022. április 
1-étől kerül sor a bérfejlesztésre. 
A felek megállapodtak abban, hogy a Munkáltató átlago-
san 15%-os béremelést alkalmaz a direkt munkaválla-
lók tekintetében, továbbá átlagosan 13%-os bérfejlesz-
tést hajt végre az indirekt dolgozók körében.
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Eurostyle Systems Bonyhád Kft
 
Létrejött a bérmegállapodás az MTSZSZ és az Eurostyle 
Systems Bonyhád Kft. között.
A megállapodás alapján 2022. április 1-től valósul meg a 
több elemből álló bérfejlesztés, amelynek célja a mun-
kabérek versenyképességének javítása a helyi munka-
erőpiacon, az elvándorlás csökkentése, a teljesítmény 
ösztönzése, a kompetenciák javadalmazása.

- Az alapbéremelés mértéke 7,5%
- A direkt dolgozók havi prémiuma bruttó 55.000 Ft-ra 

növekszik
- Jelenléti bónusz mértéke 150.000 Ft, amely év végén 

egy összegben kerül kifizetésre és 0-12 nap hiányzás 
között sávosan változik 50% - 100% - 150% mértékben.

- Évvégi bónusz mértéke 150.000 Ft (adott évi terv 
eredményének teljesülése)

CabTec Kft
 
A kecskeméti CabTec Kft-nél 2022.április 1-től a havi 
béres, másnéven irodai állomány részére átlagos 8,5%-
os béremelés került végrehajtásra, melyben az érintett 
munkavállalók differenciáltan részesültek. 
A direkt állomány egységesen 20%-os béremelésben 
részesült, amelynek végrehajtására már 2021-es év vé-
gén sor került.

SIIX Hungary Kft
 
Az MTSZSZ, mint kollektív szerződés kötésére jogosult 
szakszervezet, valamint a nagykőrösi SIIX Hungary Kft 
között a 2022 évre vonatkozólag bérmegállapodás jött 
létre, amely április 1-től hatályos. 
A fizikai dolgozók átlagosan8,6%-os alapbéremelés-
ben részesülnek, figyelemmel arra, hogy ennek mértéke 
maximum 9,9% lehet. A szellemi munkavállalók eseté-
ben maximum 6% az alapbér emelés, amelynek átlagos 
mértéke 4,9%.

Példa értékű foglalkoztatáspolitikai megállapodás a 
Rail Cargo Hungáriánál

Hosszú tárgyalási folyamat lezárásaként létrejött az új 
Középtávú Foglalkoztatáspolitikai Megállapodás, mely 
2028.-ig, további öt évre biztosítja a vállalat munkavál-
lalói számára a stabil, kiszámítható foglalkoztatási fel-
tételeket!

Az aláíró Felek a 2022 évre szóló bérmegállapodás meg-
kötése során kötelezték el magukat, hogy a lejáró fog-
lalkoztatáspolitikai megállapodás hatályának meghosz-
szabbításaként új megállapodást kötnek. 

A 2022. március 9.-én aláírt dokumentum öt fejezetben:  
-  Foglalkoztatáspolitika; Jövedelempolitika; Munka-és 
egészségvédelem; Munkaügyi kapcsolatok; Kollektív 
szerződés – rögzíti a felek által megfogalmazott és ösz-
szehangolt közös érdekeket.

Néhány kiemelt jelentőséggel bíró elem a megállapodás 
10 oldalnyi tartalmából:

• A megállapodásban a munkáltató foglalkoztatási ga-
ranciát vállalt a megállapodás aláírásának időpontjá-
ban munkaviszonyban álló munkavállalók számára!

• Vállalta továbbá, hogy az eredményesség javítását célzó 
intézkedések, projektek során munkavállaló munkavi-
szonyát csak az aláíró szakszervezetekkel egyeztetve 
szünteti meg, valamint az érintett munkavállalói kör 
számára – a szakszervezetekkel egyeztetve - koráb-
bi programokhoz hasonló programokat dolgoz ki. (Pl, 
Cargo Évek)

• A munkáltató vállalta, hogy a megállapodás időbeli 
hatályában folyamatosan biztosítja reálkereset emel-
kedést a munkavállalók számára, és kiemelt figyelmet 
fordít a képzett munkaerő megtartására!

• A munkáltató vállalta, hogy a megállapodás időbeli ha-
tályában a Kollektív Szerződés felmondását nem kez-
deményezi!

• Munka és egészségvédelemi vállalások keretében a 
munkáltató Medicover csomagot biztosít minden mun-
kavállalója számára, folyamatosan javítja a munkakö-
rülményeket, lecseréli a korszerűtlen monitorokat, 
folyamatosan elemezi a munkavállalókat terhelő pszi-
choszociális kockázatokat, és csökkentésük érdekében 
intézkedéseket hoz, programokat működtet.

A folyamatosan változó piaci környezet foglalkoztatásra 
gyakorolt hatásait kezelő, illetve lehetőségeit kihasználó 
megállapodás megkötése példaértékű lehet a munka vi-
lágában!
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467 ezer bruttó az átlagkereset
A Központi Statisztikai Hivatal 2022.március 28-án kö-
zétett az átlagkeresetek, és a a foglalkoztatottság ala-
kulásáról szóló jelentése szerint a 2022. januárjában a 
teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag-
keresete 467 300 forint volt (közfoglalkoztatottak nél-
kül számolva 477 700 forint), 13,7%%-kal magasabb, 
mint egy évvel korábban.
 
Keresetek

Az átlagkereset emelkedéséhez az ütemezett béremelé-
sek valamint a jelentős, 19%-ot meghaladó minimálbér 
és garantált bérminimum-növekedés járult hozzá jelen-
tős mértékben.

A bruttó átlagkereset a vállalkozások körében 476 800 
forintot ért el, ami 12,5%-kal magasabb az egy évvel ko-
rábbinál, a költségvetésben pedig 436 200 forintot, ami 
12,8%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, a nonprofit 
szektorba 479 300 Ft, ami 32,1%-kal magasabb, mint az 
előző év azonos időszakában.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 310 700, a ked-
vezményeket is figyelembe véve 322 100 forintot ért el.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó át-
lagkereset egyaránt 13,7%-kal nőtt. A kedvezmények 
figyelembevételével számított nettó kereset, elsősorban 
a 25 év alattiak számára meghatározott összegig bizto-
sított adómentesség következtében, 14,8%-kal nagyobb 
lett az előző év azonos időszakinál.

A bruttó kereset mediánértéke 375.800 Ft volt, amely 
13,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A 
nettó medián kereset közel 240 ezer forint volt január-
ban, ez 7,3%-os emelkedést jelent. Az alacsonyabb dina-
mika azzal magyarázható, hogy a bérnövekedés a legala-
csonyabb jövedelműek körében volt a legjelentősebb, és 
már kisebb hatása van a bérskála közepén lévők bérére.

A gyors bérdinamika hatására a az átlagkeresetek re-
álértéke 5,4%-kal magasabb volt januárban, mint egy 
éve. Ez lényegesen magasabb, mint az előző hónapok 
2-3%-os értékei, vagyis (a várakozásoknak megfelelően) 
az emelkedő infláció reálbércsökkentő hatásánál erő-
sebbnek bizonyultak az év eleji béremelések. A medián 
bérek esetében (és vélhetően az ennél magasabb bérka-

tegóriákban) a reálbérek éves alapon nem emelkedtek, 
hiszen a 7,3%-os dinamika elmarad a januári 7,9%-os 
inflációtól.

Foglalkoztatottság

A 2021. december - 2022. februári időszakban a foglal-
koztatottak átlagos létszáma 4 millió 675 ezer fő volt, ami 
101 ezer fővel több, mint az előző év azonos időszakában, 
ami azt jelzi, hogy az előző háromhavi átlaghoz képest 
nem változott érdemben a foglalkoztatás. Január elején 
szezonális hatások miatt kisebb mérséklődést láthat-
tunk, azóta viszont stabilizálódás jellemző. Az elsődleges 
munkaerőpiacon 107 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottság, 
a közfoglalkoztatottak száma 15 ezer fővel csökkent.

A 15-64 évesek közül 4 millió 570 ezren minősültek fog-
lalkoztatottnak, a foglalkoztatási ráta 74,0% volt.

Ugyanakkor a külföldön dolgozók száma újra emelkedni 
kezdett. A koronavírus-járvány miatti korlátozások felol-
dásával párhuzamosan úgy tűnik, hogy egyre több ma-
gyar tér vissza korábbi, külföldi munkahelyére. A tavalyi 
73 ezer fős mélypont után mostanra 88 ezerre nőtt az 
átmenetileg külföldön dolgozó magyarok háromhavi át-
lagának száma.

A közfoglalkoztatottak számában nem érzékelhető ér-
demi változás, a következő hónapokban láthatjuk majd, 
hogy a megemelt minimálbér segít-e elhelyezkedni ne-
kik az elsődleges munkapiacon, ám ezzel kapcsolatban 
erősek a kétségek, hiszen esetükben érdemi iskolázott-
sági és területi akadályok is nehezítik ezt.

Miután a háború beárnyékolja az idei növekedési kilá-
tásokat, így a munkaerőpiacot is bizonytalanság terheli. 
A magyar GDP-növekedés a háború előtt várt 5-6%-hoz 
képest már csak 3% körül várható az elemzők szerint 
idén, amelynek egy része áthúzódó hatás, így könnyen 
lehet, hogy a hazai munkapiac is kihívásokkal néz majd 
szembe; különösen azok a kisebb cégek, amelyeknek 
idén nagy terhet jelentett a minimálbér és a bérmini-
mum 20%-os emelése, illetve azok, amelyeknek a ter-
melését negatívan befolyásolja a háború hatása.

Forrás: liganet.hu
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2022 I. negyedévben tartott üzemi tanácsi és 
munkavédelmi képviselő választások eredményei

MÁV Budapesti Igazgatóság

Január 17-18- án üzemi tanácsi választásokra került a 
MÁV Zrt. Budapesti Területi Igazgatóságán, amelyet az 
MTSZSZ fölényesen megnyert.

A választáson a szavazásra jogosultak 52,98%-a vett részt, 
amelyen az MTSZSZ 76%-os eredményt ért el.

Az öt tagú testület minden tagja szakszervezetünk jelöltjei 
közül került ki. 
Jelöltjeinknek Babarczy Annamáriának, Kulcsár Gézának, 
Nagy Attilának, Klenk Józsefnek, Miskolczi Zsoltnak az el-
ért eredményhez gratulálunk és munkájukhoz sok sikert 
kívánunk.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft

Január 31- én üzemi tanácsi és munkavédelmi képvise-
lő választást tartottak a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-nél. 
 

A választás érvényes és eredményes volt. A szavazáson a 
választásra jogosultak 55, 3 % vett részt.

Az 5 tagú üzemi tanácsba 5 MTSZSZ jelölt került, illetve a 
megválasztott két munkavédelmi képviselő is szakszerve-
zetünk tagja.

MÁV Vagon Kft Szolnok telephely

Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokra 
került sor a MÁV Vagon Kft Szolnok Területi Központjában. 
A szavazáson a választásra jogosultak ~ 60 %-a vett részt. 
Az MTSZSZ az üzemi tanácsi választáson 35,3 % ered-
ményt ért el. A testületbe egy jelöltje jutott be. A munka-
védelmi képviselő választáson leadott szavazatok alapján 
két tagja lett munkavédelmi képviselő.

Jelöltjeinknek gratulálunk!
Köszönjük a támogató szavazatokat!
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Hogyan kerültél kapcsolatba az MTSZSZ-szel? Mióta 
vagy tag? 
2013 óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen, mi-
kor beléptem a BKK kötelékébe tartoztunk, ahonnan 
2016-ban kerültünk a Budapest Közúthoz.
A BKK-nál lettem szakszervezeti tag, majd a Közút-
nál megalakítottuk az MTSZSZ önálló tagszervezetét, 
melynek Én lettem az egyik ügyvezetője.

Milyen tevékenységeket végeztél eddig a szakszerve-
zetben? 
Regnálásom ideje alatt négyszer változott a munkálta-
tói jogkör gyakorló személye, de mindenkivel sikerült 
megtalálni a közös nevezőt, még úgy is, hogy jelen-
tősen eltérő habitusú emberekről beszélünk.
A vállalaton belül kiváló kapcsolatot ápolunk a szak-
mai vezetéssel, minden jelentős intézkedés (pl. bérfej-
lesztés) előtt kikérik a véleményünket és meghallgat-
ják javaslatainkat.
Ennek eredményeként került bevezetésre az 5 éves 
törzsgárda jutalom.
2 évente lehetőséget kaptunk védőszemüveg vásárlá-
sára a képernyős munkakörökben.
Sikerült visszavonatni egy sok embert érintő tévesen 
meghozott fegyelmi határozatot.
Odafigyeléssel, empátiával veszünk részt közvetlen 
munkaterületünk a P+R parkolók, Rákóczi tér, Mar-
gitsziget parkolók működtetésében.

A tavalyi évben közreműködtél a szakszervezet egyik 
rövid reklám filmjében, hogyan jött a szereplés, mi-
ként emlékszel vissza rá?
A tavalyi évben készült a Margitszigeten az MTSZSZ 
népszerűsítését célzó reklámfilm, melynek érdekes-
sége volt, hogy még egy mókust is közszereplővé tud-
tunk tenni, bár az engedélye nélkül.

Milyennek ítéled a tagcsoportod helyzetét? 
A jó toborzó munkának köszönhetően a kezdeti 20%-
ról, 85%-ra ment fel a szervezettségünk, jelenleg 70% 
körül mozog ami még mindig kimagasló szám.
Ez köszönhető az érdekképviseleti tevékenységnek, 
különböző hagyományteremtő rendezvényeknek.

Milyennek ítéled meg a kapcsolattartást az MTSZSZ 
központjával? 
Az MTSZSZ központtal való kapcsolatot rövidre zár-
nám a következő találó jellemzéssel: JÓ IDE BEJÖNNI!

Mivel foglalkozol a szabadidődben? Mi a hobbid?
agamról annyit, hogy szeretem a sportot minden for-
májában nézni és űzni is. Fénykoromban labdarúgó 
játékvezető (bíró) voltam. A kultúra mint olyan szintén 
közel áll hozzám, kedvelek moziba, színházba járni.
A kirándulás, közösségi rendezvények látogatása is 
kedvteléseim közé tartozik. Hajdani iskolám, kollégi-
umom találkozóit is én szoktam szervezni. Érdekel a 
közélet, szeretem tudni mi történik körülöttem.
- Fontos gondolat: ÉN SZERETEM AZ EMBEREKET!

Bemutatkozik

Rádai Árpád
Rádai Árpád, kilenc éve az MTSZSZ tagja. Szakszervezetünk ügyvívője 
a Budapest Közút Zrt.-nél működő tagszervezetnél.
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Mit tehet az alkalmazott, ha szombati munkanapra 
nem akar szabadságot kivenni?

Amennyiben egy cég a szombati áthelyezett munkanapra folyamatosan szabadságot írat ki a dolgozóval (irodai 
munkarend), amivel hátrányt okoz (a dolgozónak kevés az éves szabadsága), van-e valamilyen jogszabály, amire 
hivatkozva megtagadható a szombati szabadság kivétele, ha a dolgozó be tudna (és akarna) menni dolgozni?

A szabadságot a munkavállaló előzetes meghallgatásával a munkáltató adja ki. A munkáltató a rendelkezésre álló 
20 munkanap alapszabadságból hét munkanapot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. 
A szabadságot továbbá úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy 
egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól, kivéve, ha a munka-
szerződésben a felek másképp állapodtak meg.
E tekintetben - a szabadságként kiadott napon túl - a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az 
egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe.

Ennek értelmében az alapszabadságból 14 munkanap felett a munkáltató, míg a maradék 7 munkanappal a 
munkavállaló saját maga rendelkezhet. Amennyiben tehát a munkáltató úgy rendeli, mindenképpen mentesül a 
szombati munkavégzés alól, feltéve, ha a fent említett 14 munkanap felett a munkáltató még nem rendelkezett.

Forrás: HR portál

Érdekképviselet a pandémia előtt, alatt és után
7 munkajogi kérdés, amikre minden munkavállalónak 

érdemes tudnia a választ

Szakszervezetünk újabb kiadványt jelenített meg, fontos és 
hasznos munkajogi tudnivalókat összefoglalva.
A kiadvány megtekinthető és letölthető az MTSZSZ honlapján a 
Hasznos munkajogi ismeretek oldalon.

Tartalma: 
1. Rákérdezhet-e a munkáltató, hogy be vagyunk-e oltva?

2. Ellenőrizheti-e a munkáltató, hogy mikor, illetve milyen ol-

dalakat nézek meg az interneten?

3. Munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetése

4. Mi mennyi 2022-ben?

5. Mikor jár végkielégítés?

6. Mindent, amit tudni kell a munkaközi szünetről

7. Miért éri meg, hogy MTSZSZ tag legyél?
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Személyre szabott munka, avagy mit is csinál egy coach?
Bárki számára hatékony segítség lehet.
A coach kifejezés nemcsak egy jól hangzó, az angol nyelv-
ből és a sport világából átvett szó, hanem egy igazán em-
beri szakmát rejt maga mögött. Angolul edzőt jelent, de 
nemcsak a sportban szükséges az edzettség: a coach az 
életre edz. Egyre nagyobb szerepe van a munka világá-
ban, de a magánéletben, a szerelemben, a mindennapi 
életben is nagy segítség.
A koronavírus megjelenésével párhuzamosan megnöveke-
dett a home office munkavégzés. Ezzel egyidejűleg pedig 
sokan veszítették el állásukat, ezért a tanulásban, átkép-
zésben, új szakma megszerzésében látták a megoldást.

Segítő szakember megfelelő módszerekkel
A coach olyan szakember, aki megfelelő szemlélettel, 
hozzáértéssel és módszerekkel segít az őt felkereső 
embereknek, hogy azok tisztábban lássák saját életüket, 
helyzetüket. Egy olyan segítő tevékenységről van szó, 
amely által megvalósíthatjuk céljainkat, ha eddig nem 
sikerült, mert elakadtunk bennük. Rámutat a siker és 
a sikertelenség okára is, ezáltal a kiteljesedéshez veze-
tő útra léphetünk. Az élet bármely területén jelentkező 
elakadás oldásában segíthet, azonban nagyrészt két te-
rületét különböztetjük meg: üzleti (business) és magá-
néleti (life).

Business coaching
Egy cég működésének lényege a profittermelés, haté-
konyság, ezt számos külső és emberi tényező befolyá-
solhatja. Az üzleti coaching arra hivatott, hogy a vezetők 
és dolgozók esetében segítse a teljesítmény növelését, a 
fejlődést. Eleinte ugyan kimondottan csak a vezetők szá-
mára nyújtott segítséget, de mára már az eredmények 
felvirágoztatás érdekében alsóbb szinteken is működik.

Life coaching
A magánélet nemcsak akkor lehet jó, ha a múltból eredő, 
fel nem dolgozott szálakat elvarrjuk, hanem akkor is, ha 
a jövőbe tekintünk. A hozzáértő abban segédkezik, hogy 
ügyfelében felismertesse a saját, benne rejlő lehetősé-
geit. Ha az életünk ezen része rendben van, akkor sokkal 
egyszerűbb és könnyebb más területekre koncentrálni.
Támogatja az egyén önértékelését, segít a családon 
belüli konfliktusok megoldásában, a párkapcsolati 
problémákban, életmódbeli változásban, munkahelyi 
gondokban, életközépi válságban, a motiválatlanság le-
küzdésében, az akarat és alkalmazkodás erősítésében. 
Érezhető, hogy élesen elválnak egymástól a területek, 
ugyanakkor átfedések lehetnek két fajtája között. Egyre 
inkább elmosódik a határ és a szakemberek aszerint al-
kalmazzák módszereiket, hogy ügyfelük életében mi áll 
éppen a középpontban. Mindig az aktualitásra fókuszál-
nak, a hogyanok megválaszolása a fő elv. Nem terápiát 
jelent, hanem tanácsadást. Ez az, amiben eltér a pszi-
choterápiától vagy a pszichológushoz járástól. 

Szükség esetén az MTSZSZ ebben is segítséget tud adni 
tagjai számára a megfelelő coach közreműködésével.

Forrás: colore.hu

Nőtt a munkabalesetek száma 2021-ben
Az ITM Munkavédelmi Irányítási Főosztály tájékoztatá-
sa szerint 2021. évben 21591 munkabaleset következett 
be, mely 6% -al haladja meg az előző évi adatot. Sajnos, 
ezen belül a halálos kimenetelű munkabalesetek száma 
drasztikus mértékben, 31,3%-al növekedett az elmúlt 
időszakhoz képest. Tavaly 84 munkavállaló nem tért 
haza munkából! A pandémiát követő újraindítás előre 
vetítette a romló statisztikát, ugyanakkor, a halálos ki-
menetelű munkabalesetek számának növekedése több 
mint háromszorosa az ipari termelés növekedésének!

Az adatok azt mutatják, hogy a halállal végződő és a sú-
lyos kimenetelű munkabalesetek közel fele az 1-9 főt 
foglalkoztató vállalkozásoknál történt! Jellemzően a 
mikro-vállalkozások esetében a munkavédelmi kultúra 
nem fejlett, így a munkavédelmi érdekképviselet sem 
érvényesül a mindennapi tevékenység során.
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Gazdasági szükségszerűség – ez a leggyakoribb érv az 
automatizáció mellett, ugyanis az elmúlt években egyér-
telművé vált: a robotok térnyerése indokolt és rendkívül 
hasznos is a munkaerőhiánnyal küzdő gyártói szektornak.
Elveszik a munkát – ez pedig a leggyakoribb kritika a 
dolgozók, illetve a kétkedő cégvezetők részéről, de ezt 
a tévhitet – ahogy 4 másikat is – már eloszlattuk. Arra 
térünk ki részletesen, hogy a robotika milyen hatással 
van a munkaerőpiacra, és miként lehet alkalmazkodni.
Ahhoz, hogy megértsük az automatizáció következmé-
nyeit, értenünk kell, miért is szárnyal az elmúlt évek-
ben. A robotok állandó minőségben dolgoznak a nap 24 
órájában – így 3 műszakot is vállalnak –, nem fáradnak, 
nincs ebédszünetük, pár órába telik a betanításuk, nem 
kérnek fizetést – se más juttatást. Egyetlen igényük van: 
legyen áram. Ezzel nagymértékben csökkentik a gyártási 
költségeket és a lehetséges hibák számát is.
 
Már a járvány előtt is jelzett a munkaerőpiac
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és 
Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) elemzése rámuta-
tott, hogy sok magyar munkavállaló dolgozik automa-
tizálható területen, de egyúttal hangsúlyozta: a robotok 
alkalmazása nem feltétlenül jár a szakmák megszűné-
sével, hiszen sok esetben csak egyes részfeladatokat le-
het automatizálni. Sőt, rengeteg olyan feladat van, amit a 
technológia mai állása szerint nem lehet robotokra bízni.
A GVI még a koronavírus-járvány előtt listázta a szak-
mákat, amelyeket leginkább érint az automatizáció. Az 
eredmény: “a szakképzettséget nem igénylő szakmák 38 
százalékában a részfeladatok többsége automatizálha-
tó, 28 százalékuk pedig teljes mértékben helyettesíthető 
gépekkel”.

Akkor mégis a robotok veszik majd el a munkát? Nem. 
Ha bármi vesz el munkát, az sokkal inkább a piaci igény 
lesz. Már a pandémia előtt, 2019-ben nyilvánvaló volt: az 
Európai Unió rekordmagas foglalkoztatottságának (242 
millió fő) hajtóereje a magas képzettségű munkaerő. A 
világjárvány előtt sem volt tehát titok: a jövő a tudásin-
tenzív ágazatoké. Ha pedig egyes feladatok el is tűnnek, 

mint például egyes gyári munkák, akkor új hivatások 
születnek, hiszen az automatizálást ellenőrizni, kiszol-
gálni és karbantartani is kell.

A munkaerőhiány az automatizáció motorja
A koronavírus-járvány során Magyarországon is érezhe-
tő volt: a robotok sokszor nem munkát vesznek el, ha-
nem a munkaerőhiányt oldják meg. A KSH 2020-as, év 
végi felmérése világosan fogalmaz: “a közfoglalkoztatot-
takon kívül a legtöbben az ipari ágazatban, azon belül is 
a feldolgozóiparban dolgoznak (690 ezer fő), ezt követi a 
kereskedelmi és gépjárműjavítási ágazat (397 ezer) va-
lamint a szállítás és raktározás (214 ezer fő)”. A KSH vi-
szont azt is kiemeli, hogy a munkaerőhiány évek óta pont 
ezekben az ágazatokban, leginkább az ipari termelés te-
rén a legmagasabb.

A nemzetközi helyzet is hasonló. 2021-ben az észak-ame-
rikai cégek több mint 2 milliárd dollárt költöttek 40 ezer 
robot beüzemelésére, amit – beszámolójuk szerint – a 
rekordkereslet és a munkaerőhiány indokolt. 
Persze akadnak bökkenők, hiszen a Deutsche Welle 
egy magyarországi riportban számolt be arról, hogy a 
munkások hajlamosak szabotálni a robotokat. A Nem-
zetközi Robotikai Szövetség (International Federation of 
Robotics, IFR) fel is hívta erre a figyelmet, és jelezte: a 
Covid-korszakot követően a termelékenység növelése 
szempontjából kritikusan fontos, hogy milyen lesz az 
emberek hozzáállása az automatizációhoz.

Egyre többen elfogadják a robotokat
Megnyugtató példaként lehet említeni a forgalmas gyár-
csarnokokról érkező beszámolókat, ahol korábban rend-
re előfordultak ütközések és balesetek. A kollaboratív 
robotok szenzorai minimálisra csökkentik a kockázatot, 
a biztonságosabb munkakörnyezet pedig még a kétkedő 
munkásokat is elfogadóvá teszik. Olyannyira, hogy hálá-
juk jeléül még nevet is adnak a robotoknak.
Ilyen fejlődéshez pedig meg sem kell vásárolni a kolla-
boratív robotokat, egyre népszerűbb a bérlési lehetőség. 
A több száz éve fémalkatrészeket gyártó Polar Manu-
facturing is élt a lehetőséggel, és rengeteget spórolt a 
robotkarokkal, az alkalmazottaknak pedig érdekesebb 
feladatokat adott. Az amerikai cég 70 ember mellé 25 
kobotot bérelt, de nem tervez leépítést, hiszen a meglévő 
dolgozók így hasznosabb munkát végeznek.
A Seegrid is példamutatóan alkalmazkodott a Covid-kor-
szakban: a targoncákat gyártó cég a kobotok segítségé-
vel megduplázta a bevételét, amit tervei szerint 200 új 
alkalmazottra költ.
Miért lettek ilyen népszerűek a kollaboratív robotok?
A munkaerőpiacot teljesen átformálta a koronavírus-jár-
vány, hirtelen emberek millió érezték úgy: a mentális és 
fizikális egészség sokkal fontosabb, mint az addigi mun-
kájuk, főként ha nem érzik reálisnak az előrelépés le-
hetőségét. Különösen így gondolkodtak azok, akik unal-
mas, megterhelő vagy veszélyes feladatkört láttak el. 

a részfeladatok többsége 
automatizálható

a részfeladatok többsége 
automatizálható

a részfeladatok többsége 
automatizálható

28%
34%

38%
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Csak az Egyesült Királyságban 140 ezer dolgozót kellett 
ilyen okokból pótolni, 2030-ra pedig szakértői becslések 
szerint világszerte 1 milliárd lehet ez a szám, ami már 
csak átképzéssel hidalható át.
A fluktuáció és a munkaerőhiány egy költséghatékony 
megoldásért kiáltott. Itt jöttek képbe a már addig is 
rengeteget fejlődő kollaboratív robotok, vagyis kobotok. 
Átveszik a veszélyes és/vagy unalmas munkák terheit, 
amíg a megmaradó alkalmazottak magasabb hozzáadott 
értékű munkakört tölthetnek be.
Franciaországban már egy nagy mintájú felmérés is bi-
zonyította, hogy a kollaboratív robotok nemcsak elmé-
letileg, de a gyakorlatban is csökkentik a költségeket. A 
kobotjainak költsége átlagosan 12 hónap alatt megtérül, 
majd hosszabb távon is megbízható minőségben, fárad-
hatatlanul dolgoznak.
Teszik mindezt azért, hogy kisegítsék a humán mun-
kaerőt, hiszen erre tervezték őket. A munkavédelmi 
szempontból kockázatos feladatokat is átvállalják, míg 
a munkaerőpiac új erőre kap, hiszen a monoton munkák 
helyett az emberek kreatívabb feladatokat végezhetnek. 
Ez a trend visszacsábíthatja az iparágtól a járvány idején 
elfordulók millióit.
Mivel egyéb technológiák is fejlődtek – például a gyárak 
futószalagjai –, a repetitív munkák nemcsak unalmasak, 
de fárasztóak is lettek, hiszen egyre kevesebb az idő be-
szélgetni a munkatársakkal, vagy pihenni két csomago-
lás között. Azok a munkakörök, amelyeket a kobotokkal 
automatizálnak, általában monotonok és fárasztóak.
Egy új generáció kerül a munkaerőpiacra, a 20-as és 30-

as éveit taposó fiatalok már eleve nem is szeretnének 
ilyen feladatokat ellátni. Nemcsak elfogadóak a gépek-
kel, de el is várják, hogy a kihívást nem jelentő munkakö-
röket inkább robotok töltsék be. Ők már talán ismerik az 
5D (dirty, dull, dangerous, domestic, dextrous) rövidítést 
is, ami a koszos, unalmas, veszélyes, megalázó és kéz-
ügyességet igénylő munkák gyűjtőneve, mint például a 
csomagolás, a minőségellenőrzés és az összeszerelés. 
Pont ezekre találták ki a kobotokat!

Nem veszik el a munkát, csak átalakítják
Vannak már Magyarországon olyan cégvezetők, akik a 
gépek révén felszabaduló időt arra használják, hogy ér-
tékesebb munkát adjanak az alkalmazottaknak. Ehhez 
persze elengedhetetlen a munkafolyamatok átalakítása, 
de ez a befektetés mindig megtérülő, hiszen változato-
sabb és érdekesebb feladatokkal könnyebben tartják 
meg az egyre értékesebb emberi munkaerőt.
Ezeknek a folyamatoknak csak akkor lehet pozitív hatá-
sa, ha a munkavállalók már egyébként is képzettek – de 
nem a klasszikus módon. Nem bizonyítványokat várnak 
el, hanem rugalmasságot, önállóságot, problémamegol-
dó készséget, nyitottságot a tanulásra.
 „Nem először fordul elő a történelem folyamán, hogy 
bekövetkezik egy technológiai ugrás, ami a munkaerő-
piac szereplőit arra kényszeríti, hogy átképezzék ma-
gukat egy-egy új feladat ellátására, új kompetenciák 
megszerzésével.”

Forrás: CobotX

Magyarországon a mobilitás legfontosabb eszköze to-
vábbra is az autó, a magyar autósok csaknem kétharma-
da nem tudja kocsi nélkül elképzelni az életét a Robert 
Bosch Kft. megbízásából az autóhasználati szokásokról 
és az elektromobilitásról készült felmérés szerint.  
A magyarok több mint kétharmada elsődlegesen autó-
ba ül, ha a munkahelyére, az óvodába, iskolába tart vagy 
bevásárolni megy. Ötödük használja munkavégzésre a 
gépkocsiját.

A magyarországi háztartások 69 százaléka rendelkezik 
saját tulajdonú személygépjárművel. A megkérdezett 
magyar autósok 61 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem 
tudja elképzelni az életet saját autó nélkül. Ez egybe-
cseng az európai tapasztalatokkal, a Bosch egy korábbi 
felmérése szerint az európai megkérdezettek 60 száza-
léka nem tud lemondani az autó nyújtotta előnyökről.

A hazai válaszadók több mint kétharmada, 70 százaléka 
elsődlegesen a mindennapi élet során szükséges úticé-
lok eléréséhez, azaz a munkahelyre, az óvodába, az is-
kolába eljutáshoz és a bevásárláshoz ül autóba. Ötödük 
használja munkavégzésre a gépkocsiját, míg a megkér-
dezettek 11 százaléka válaszolta azt, hogy elsődlegesen 
szabadidős célból ül autóba.

A kutatás szerint minél több autó van egy háztartásban, 
annál jellemzőbb, hogy a gépkocsit elsődlegesen mun-
kavégzés miatt használják.
Ha valamilyen okból nem ülhetnek autóba, az autótulaj-
donosok 8 százaléka tekint az elektromos kerékpárra, az 
elektromos rollerre, vagy valamilyen más, elektromos 
hajtású járműre közlekedési alternatívaként.

Az elektromobilitás azonos mértékben vonzó a férfiak és 
nők körében, de leginkább a 40 évnél fiatalabbak, a Bu-
dapesten élők és a diplomások nyitottak rá.
A Bosch jelezte: a várakozások szerint 2035-ben az újon-
nan regisztrált járművek 60 százaléka elektromos lesz.

Fotó: unsplash.com   Forrás: HR portál

Munkavégzés, munkába járás: Nélkülözhetetlen az 
autó a magyarok számára
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Veszély a vasúti átjárókban
- Szia! -  indulok dolgozni… 
- Vigyázz magadra Drága! 

Ez az egyszerű rövid dialógus nap mint nap elhangzik 
mozdonyvezető munkatársaink családjában, azonban 
mély és tragikus érzelmek, valamint bevallott és be nem 
vallott félelmek kísérik!
A mozdonyvezetők minden szolgálatban szembe néznek 
azzal, hogy hivatásuk gyakorlása során – tőlük független 
okból – baleset részesei lesznek. A tehetetlenség az, ami a 
legnagyobb teher számukra. A vonat fékútja vonatnemtől, 
tömegtől, sebességtől, és lejt-viszonyoktól függően több 
száz méter. Egy 120 km/h sebességgel haladó vonat má-
sodpercenként 33,3 métert tesz meg. Attól a pillanattól, 
amikor a mozdonyvezető számára láthatóvá válik a pályán 
lévő akadály/veszély, 1-2 másodperc telik el, hogy felmé-
ri és felismeri azt, további 1 másodperc, még a vészféket 
működteti, és további 2-3 másodperc, mire a teljes fék-
hatás kialakul.  Tehát az észleléstől nagyságrendileg 150 
métert tesz meg a vonat a fékhatás kialakulásáig, majd a 
fékút a körülményektől függően 250-500 méter is lehet.  
Ezek a súlyos másodpercek beleégnek a mozdonyvezető 
emlékezetébe, a tehetetlenség dühével és keserűségével, 
csak nézi, és reménykedik… „kimegy előlem” – még kö-
zeledik a pályán tartózkodó jármű vagy személy felé. Az 
ütközés vagy elütés pillanatában általában a feltételes 
reflex hatására becsukódik a szem, de hangok megma-
radnak. A csattanást vagy személy elütése esetén a tompa 
koppanást sem lehet elfelejteni. Mikor megáll a vonat, és 
a mozdonyvezető túlélte az ütközést, kötelessége felmérni 
a károkat, sérüléseket, értesíteni a közlekedést szabályzó 
személyeket irányítókat, hatóságokat, és ha tud, segítsé-
get nyújtani a sérülteknek. Ez a trauma másik összetevő-
je, látni az áldozatokat, akiken már nem lehet segíteni! A 
traumák örökre beégnek a mozdonyvezető emlékezetébe, 
és segítség nélkül ezek a traumák nem feldolgozhatók! 
Persze van egy természetes védelmi mechanizmus, a 
mozdonyvezetők is kemény férfiak vagy hölgyek, hason-
lóan a fegyveres erők tagjaihoz. Sokszor szarkazmussal 
palástolják az elszenvedett traumát, nem mutatják a kül-
világnak azt a sérülést, ami a lelkükön tátong, és sajogva 
vérzik éjszakákon át.  A kezeletlen poszttraumás stressz 
idővel pszichoszomatikus betegségeket okozhat, amelyek 
kialakulásának kockázatát jelentősen növeli a munkakör-
re jellemző magas pszicho-szociális kockázat fennállása! 

A MÁV tájékoztatása szerint Idén a vasúti baleseti statisz-
tika drasztikus emelkedést mutat, szinte minden napra 
jut egy baleset. A közelmúltban jelentősen megemelke-
dett az útátjárókban bekövetkezett balesetek száma is, 
amelyekben idén már 16-an vesztették életüket, közel 
annyian, mint tavaly egész évben! Ezeket a baleseteket ki-
vétel nélkül a közúti közlekedők figyelmetlensége vagy a 
KRESZ szabályok szándékos megszegése okozta.

Ezért a MÁV figyelemfelhívó kampányához 
csatlakozva arra kérjük a közlekedőket, hogy 
tartsák be az alábbi KRESZ szabályokat!

• A vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal szabad 
megközelíteni.

• Biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajta-
ni, ha mindkét sorompó nyitva van, a fényjelző vagy 
hangjelző berendezés nem ad tilos jelzést, illetve a 
fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fény-
sorompó villogó fehér jelzést ad.

• A vasúti átjárón folyamatosan, azaz megállás nélkül, 
legalább 5 km/h-ás átlagsebességgel szabad átha-
ladni.

• Vasúti átjáróban és közvetlenül a vasúti átjáró előtt ti-
los előzni.

• Ha a vasúti átjárót biztosító berendezés nem műkö-
dik, minden esetben meg kell állnunk az átjáró előtt. 
Csak azután szabad tovább haladni, ha meggyőződ-
tünk róla, hogy nem jön vonat!

• Fénysorompónál az jelzi az üzemzavart, ha egyik fény 
sem világít! A tilos jelzés a gyalogosokra és a kerék-
párosokra is vonatkozik, de még a megkülönböztető 
jelzést használó járművekre is!

Vigyázzunk egymásra!

Révész György

fotó: mavcsoport.hu



Eredményt veled tudunk elérni!

Azért dolgozunk a munkahelyünkön nap mint nap, hogy cégünk eredményesebb legyen, ezért 
elvárjuk, hogy megfelelő bért fizessen a számunkra, ezt csak akkor tudjuk elérni, ha mindenki 
felvállalja a küzdelmet és tagságával erősíti az MTSZSZ-t.

Több, mint 30 év tapasztalatával küzdünk a jobb bérekért, az élhetőbb munkaidő-beosztásokért, 
a rendezett munkaügyi kapcsolatokért, de az eredménykehez Rád is szükség van. Veled együtt 
erősek vagyunk és sikeresek leszünk.

Ha már tag vagy, segítsd Te is tagtoborzással az MTSZSZ munkáját, mond el kollégádnak, hogy Őrá 
is szükség van, mindenkinek szakszervezeti tagnak kell lenni, hiszen eredmény csak így érhető el.

https://mtszsz.hu/csatlakozz

A bértárgyalások során akkor érhető el jó eredmény, ha a tárgyalásokon résztvevő szak-
szervezetnek sok tagja van. A tagság erőt jelent, minél több tagja van az érdekképviseletnek, 

annál eredményesebben tud tárgyalni és magasabb béreket kiharcolni.

fotó: mavcsoport.hu
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