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Kedves Olvasó!

A napjainkban zajló 
gazdasági intézkedések 
negatív hatásaival küz-
dünk a munka világában 
is. Az infláció az éves 
tervezetthez képest jó-
val magasabb – jelenleg 
11,7%-, de az élelmi-
szerinfláció, a vásárló-
kosár mértéke elérte  a 
34%-ot.

Az év elején megkötött bérmegállapodásokban a bér-
emelések mértékét jóval meghaladta.

Szakszervezetünk a nyár közepén megkezdte az egyez-
tetéseket a vállalatok vezetőivel a bérek kiegyenlítésére, 
az infláció kompenzálására.

Több vállalatnál megkötöttük a megállapodásokat a bér-
kiegészítésre, különböző formában. Legtöbb helyen az 

alapbér növekedett, de az egyösszegű havi kifizetések is 
gyakoriak, hogy a munkavállalók terheit csökkentsük.

Az energiaárak növekedése mind a munkavállalókat, 
mind a munkáltatókat terheli. Ebben a nehéz helyzetben 
mind inkább össze kell fogniuk a dolgozóknak, erősítve a 
szakszervezet tárgyaló erejét. 

Egységet, erőt kell mutatnunk a tárgyalások során, hogy 
minél jobb eredményt tudjunk elérni. A szakszervezeti 
tagságot ne nyűgnek tekintsük, annak számos előnyét 
tudjuk élvezni.

Az MTSZSZ számos eredményt tudott elérni az elmúlt 
időszakban, amelyeket olvashattok a Hírleveleinkben, a 
facebookon, web oldalunkon. Kövessétek munkásságun-
kat és erősítséteg tagságotokkal szakszervezetünket. 

Budapest, 2022. augusztus

Buzásné Putz Erzsébet
elnök

ERRŐL ÍRTUNK….
 
5 éve (2017 / 3) 
- Milyen lesz a munka világa 2030-ban?
- Bemutatkozik Rácz Tamás
- Itt a negyedik ipari forradalom, milliónyi magyar  
 álláshely kerülhet veszélybe
- A munkavállalók részére juttatott ásványvíz   
 munkavédelmi kérdései
- Látogatás a kecskeméti Mercedes gyárban
- Konferencia a bizalomról

10 éve (2012 / 2)
- Megállapodás született az MTSZSZ és az Osztrák  
 Szakszervezet között
- MTSZSZ – TCC (Textil Competence Center Kft)   
 megállapodás 
- MTSZSZ konferencia az új Mt-ről
- Munkahelyvédelmi akcióterv
- A Vasutasok a 62. vasutasnapot ünnepelték

15 éve (2007 / 3-4) 
- XIII. Mérnök – Technikus bál
- Év mérnöke és Technikusa díjak átadása
- Változik a szabadság kiadásának rendje
- Nőt a VBKJ népszerűsége
- Csoportos létszámleépítési egyeztetések
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Évközi béremelésre kényszeríti 
a vállalkozásokat az infláció

Rendkívüli béremelésre kényszeríti a vállalkozásokat 
a tíz százalék fölé emelkedő háborús infláció azokon a 
területeken, ahol a képzett munkaerő megtartása ver-
senyképességi tényező – értesült a VG. A fizetések a ver-
senyszféra legtöbb területén két számjegyű mértékben 
emelkedtek az idén, ugyanakkor a vártnál jóval keveseb-
ben tapasztalhatnak reálértéken is magasabb keresetet. 
A szellemi munkakörökben az idén komoly vásárlóe-
rő-csökkenéssel szembesül a legtöbb dolgozó.

A járvány előtti évekhez képest is jelentős, több mint 10 
százalékos béremelést hajtottak végre átlagosan a mun-
káltatók 2022-ben. A legtöbb helyen 9-10 százalék volt a 
jellemző, de bizonyos területeken nem voltak ritkák a 20 
százalékhoz közeli emelések sem.

Az idén a minimálbér és a garantált bérminimum ösz-
szege egyaránt mintegy 20 százalékkal nőtt. A jelentős 
emelés a munkavállalók nagy részét érintette közvetle-
nül vagy közvetve. A fizetésemelési szándékhoz hozzá-
járult a munkáltatói járulék, vagyis a szociális hozzájá-
rulási adó idei mérséklése, valamint nagyobb részben a 
munkaerőhiány.

 Az év eleji bérfelzárkózással kapcsolatos optimizmust 
mára letörte a tíz százalék fölé ugró háborús infláció. 

A munkavállalók valós fogyasztói kosarának jelentős részét 
kitevő élelmiszerek ára ugyanakkor ennél jóval nagyobb 
mértékben nőtt, így a legtöbb alkalmazott a bruttó emelé-
sek ellenére kevesebbet tud vásárolni a fizetéséből.

Noha a munkavállalók többségénél valamekkora bér-
rendezésre sor került az idén, nem mindenhol sikerült 
megőrizni a fizetések reálértékét. Elsősorban a szellemi 
területeken és a magasan képzett munkavállalóknál az 
elmúlt években sem volt érdemi növelés.

Nem halasztható a béremelés

A vállalkozások nyitottak a szakszervezetek által kezde-
ményezett rendkívüli, évközi bértárgyalásra, és elisme-
rik, hogy az év eleji emelést követően újabb korrekcióra 
van szükség a fogyasztói árak egyre gyorsabb növekedé-
se miatt. 

Azokon a munkahelyeken kiemelten nyitottak a vezetők az 
évközi bérkorrekciókra, ahol a képzett munkaerő megtar-
tása gyakorlatilag már az eredményes működés nélkülöz-
hetetlen feltétele.

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének 
(MTSZSZ) az elnöke a tapasztalatokról elmondta, a mun-
kavállalók többsége 9-10 százalékos bérrendezésben 
részesült az idén. Az árak emelkedését, vagyis a háztar-
tások kiadását viszont minden bizonnyal tovább növelik a 
magasabb rezsitarifák. Így az első fél év végére aránya-
iban jóval kevesebb dolgozó tapasztalhat vásárlóerőben 
is érzékelhető béremelkedést.

A dolgozók kiadásainak növekedésére a munkáltatók-
nak is reagálniuk kell. Egyes vállalatok saját kezdemé-
nyezésből is korrigálják a fizetéseket, emiatt pedig sok 
cégnek kényszerből is emelnie kell. A bérköltség növe-
kedése a termelési költségek emelkedésével együtt sok 
vállalkozásnál jelentős többletkiadást okoz, ugyanakkor 
tartaniuk kell a versenyt. 

Ha a munkavállalók értesülnek róla, hogy egy azonos te-
rületen működő cég fizetést emel a közelben, akkor szinte 
azonnal készek a munkahelyváltásra. A munkavállalókért 
folytatott versenyben az a cég, amelyik bérezésben lema-
rad, gyakorlatilag behozhatatlan versenyhátrányba kerül a 
piacon– emelte ki az MTSZSZ elnöke.



A képzett munkaerőn spórolnak

Buzásné Putz Erzsébet azt is elmondta, a munkálta-
tók nem mindenhol törődnek a beosztottak kiadásainak 
emelkedésével. Elsősorban a szellemi munkakörökben 
és a magasan képzett munkaerőt foglalkoztatóknál az 
elmúlt években jóval kisebb volt a bérek emelése, mint 
a fizikai területeken. Az elnök szerint a munkaerőhiány a 
szellemi a területeken kevésbé jelent nyomást a cégekre, 
sok munkáltató inkább elengedi akár a legjobbnak tartott 
munkavállalóit is. Az idén sem volt jellemző a tíz százalékot 
elérő béremelés. 

A szakszervezeti vezető elmondta, a foglalkoztatók 
a legfeljebb 4-6 százalékos fizetéskorrekció mellett 
azzal érvelnek, hogy a magasabb keresetek miatt ez 
az emelés nettó összegben jóval magasabb, mint az 
alacsonyabb keresetű munkakörökben. Ez ugyanak-
kor nem elfogadható érv, mivel az árak növekedése a 
magasabb keresetűeket is érzékenyen érinti. Buzásné 
Putz Erzsébet hozzátette: a szellemi területeken jel-
lemző, hogy az elmúlt években is elmaradt a fizetések 
emelése, így az érintettek bérének érdemben csökkent 

a vásárlóereje. A fizikai és a szellemi munkakörökben 
kialakult bérezési gyakorlatok tehát egyre komolyabb 
aránytalanságot mutatnak.

Még nem érzékelhető a közelgő válság

A hazai és nemzetközi felmérések egybehangzóan azt mu-
tatják, hogy az egyre többet emlegetett gazdasági válság, 
valamint az attól való félelem még nem érezteti a hatását 
a munkaerőpiacon. Továbbra is jelentős a munkaerőhiány 
jó néhány területen, és az áremelkedések, vagyis a terme-
lési költségek emelkedését egyelőre nem ellensúlyozzák 
a bérköltségek lefaragásával a versenyszféra szereplői.

A Magyar Nemzeti Bank várakozásai is azt támasztják 
alá, hogy az idén a két számjegyű infláció mellett is nő 
a keresetek reálértéke. A jegybank 11–12,6 százalékos 
inflációt vár 2022 egészére, míg a bruttó átlagbérek nö-
vekedését 13,2-13,8 százalék körülire teszi a verseny-
szférában.

Az interjú az MTSZSZ elnökével, Buzásné Putz Erzsébet-
tel a vh.hu oldalon jelent meg 2022. 07.22.- én. 
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Béremelési nyomás, katások, romló kilátások - 
forró hónapok előtt az álláspiac

Nehéz hónapok előtt állnak az álláspiac szereplői. A fel-
pörgő infláció, az energiaköltségek emelkedése, az új 
katatörvény feszültté tesz munkaadót, munkavállalót, 
egyéni vállalkozót egyaránt. Top kérdés lett a munkahe-
lyeken a fizetésemelés. A katások a mély vízben tanul-
nak éppen úszni. A rezsinövekedés pedig visszahozhat 
sokakat az irodába.

“Senkit nem érdekel, hogy mit teszünk a rugalmas 
munkarendért vagy a covid ellen. Mindenki a fizetése-
meléssel ostromol bennünket.” Ezt néhány héttel ez-
előtt egy nemzetközi cég magyarországi HR igazgatója 
mondta nekem. A helyzet pedig azóta sem változott, 
feszült a helyzet a munkahelyeken. A KSH legfrissebb 
jelentése alapján ugyanis gyorsul az infláció: július-
ban már 13,7 százalék volt a növekedés üteme, ami 
24 éves csúcs, az élelmiszerek 27 százalékkal drá-
gultak, nem egy cikk ezen belül 50 százalék felett. A 
korábbi megállapodásokat írja felül a valóság. Hiába 
kötöttek a szakszervezetek a vasútnál, a Volánnál, a 
postánál és a közműágazatban tavaly egy 3 évre szóló, 
15 százalékos alapbéremelési egyezséget, mára ezt 
„megette” az infláció, újabb bértárgyalást akarnak a 
szakszervezetek.

A cégvezetők érzik, hogy valamit tenni kell, ugyanis a jó 
munkavállalók távoznak először. Akadnak, akik év közi 
5 százalék körüli emelést adtak. Úgy látom, hogy a leg-
többen alapbéremelés helyett egyszeri, jól mutató bónu-
szokkal próbálkoznak. Például 100-200-300 ezer forin-
tos cafeteria juttatásokkal. Ám ők is tudják, hogy ez csak 
átmeneti megoldás. 
 
Ha az üzemanyagárakat teljesen elengedi a kormány 
és megjönnek az első emelt rezsiszámlák még na-
gyobb drágulást érzékelnek a munkavállalók. A vezetők 

helyzetét nehezíti, hogy sokaknál nincs tapasztalat két 
számjegyű inflációs környezetben a bérpolitikára. Fel-
nőtt egy menedzser generáció, amely néhány százalékos 
pénzromlás mellett tervezett büdzsét. És ott van a fejek-
ben: mi lesz, ha behúzza a féket a gazdaság. Túléli a cég 
ilyen fizetésekkel?

Most azonban még nem látszanak a válság jelei. Szűk 
a munkaerőpiac, bizonyos szektorokban - főleg gyártás 
- nagy a munkaerőhiány. Ebben a helyzetben a munka-
hely elvesztésétől való félelem - ami mérsékelné a bér-
emelési elvárásokat - nem jelenik meg a munkavállalók 
gondolkodásában. Sőt, a kormány még szélesebbre tárta 
a kapukat a 3. országbeliek előtt: kölcsönzőcégek 8 to-
vábbi EU-n kívüli országból - egyebek mellett Brazília, 
Oroszország, Kolumbia - hozhatnak gyorsított eljárással 
munkaerőt.

Mély vízben tanulnak úszni a katások

Nehéz hetek várnak a több mint 400 ezer katás vállalko-
zóra. A társadalmi konzultáció nélkül 24 óra alatt elfoga-
dott katatörvény másfél hónapos felkészüléssel sokként 
érte az érintetteket. Úgy látom, hogy három héttel a ha-
tályba lépés előtt is teljes a bizonytalanság, se a katások, 
se megbízóik nem tudják, merre és hogyan tovább. Az 
alapfelállás: A katásnak jelentősen árat kellene emelnie 
a megélhetéshez, amiről a megbízók hallani sem akar-
nak vagy csak minimális, senkinek sem jó korrekcióra 
nyitottak. Nehezíti a megoldást a mozgó keretrendszer. 
Tegnap is jelentős változásokról döntött a kormány: az 
ekho közterhe csökken és könnyebb lesz Bt beltagnak 
egyéni vállalkozó válnia.



Három irányt látok esetükben:

• A legtöbben más adózási formát választanak: egyéni 
vállalkozóként átalányadóznak. Megbízási díjat emel-
nek (vagy megpróbálnak) és költséget csökkentenek. 
Elképzelhető az ekhó is, amit egy friss rendeletben a 
kormány vonzóbbá akar tenni. Ám az a megbízónak/
munkaadónak tehernövekedéssel jár, amit kérdéses, 
hogy vállal-e.

• Lesznek, akik abbahagyják gazdasági tevékenységü-
ket, mert nem éri meg. Kilépnek a klasszikus álláspi-
acra és munkaviszonyt keresnek. Nem lesz könnyű fel-
adni a freelancer létet, azt az életérzést, hogy a magad 
ura vagy, több megbízónak dolgozol és magad döntöd 
el, mikor és honnan dolgozol. Az üzleti szolgáltató köz-
pontok már jelezték, hogy ők tárt karokkal várják az 
idegen nyelveket magas szinten beszélő katásokat. (Itt 
maradva: Nem tartom reálisnak, hogy a vállalkozói lét 
adta függetlenségből sokan mennének call center jel-
legű irodai munkára. Csak ha nagyon szorít a cipő).

• És ne tagadjuk: lesznek az illegalitásba vonulók. Ők 
a feketegazdaságba merítkeznek, „okosban” számlát 
szereznek, fizetik a minimális egészségügyi hozzájá-
rulást és remélik, hogy nem érik utol őket a hatóságok. 
Ismerős talán a kilencvenes évekből és a kétezres évek 
elejéről. A kata egyik legnagyobb hozadéka az volt, 
hogy ezt szorította vissza szinte teljesen, több tízezer 
embert hozott ki a szürke- és a feketegazdaságból.

Visszahozza a rezsiemelés a munkavállalókat 
az irodába?

Az utóbbi egy év gyakran felbukkanó HR-es projektje volt 
a hibrid munkavégzésre való átállás. A Covid kevés po-
zitív következménye volt ugyanis, hogy rugalmasabb lett 
a munkavégzés, irodisták körében a home office magá-
tól értetődővé vált. A szervezetek éppen azzal a nehéz-
séggel szembesültek, hogyan hozzák vissza dolgozói-
kat az irodába. Ennek jegyében újragondolták az iroda 
funkcióját: fix egyéni munkaállomások helyett inkább 
inspiráló közösségi terek, csapatmunkára alkalmas 
termek, hot deskek, egyetlen nagytárgyaló helyett több 
2-4-8 személyes kisebb meeting room. Kérdés, hogy az 
energiaköltségek “piacosítása” és az ezzel járó otthoni 
rezsinövekedés nem indít-e el egy irodai visszaáramlást. 
Azaz nem gondolják-e azt a munkavállalók, hogy jobban 
megéri egész nap az irodában dolgozni. Ha pedig fizeti a 
munkaadó a bejárást, akkor csak a bejárási időt bukja a 
munkavállaló és alacsonyabb lesz az otthoni rezsiszám-
la. Meglátjuk.

És akkor még ott vannak az olyan bizonytalansági té-
nyezők, mint a járványhelyzet, az orosz-ukrán konfliktus 
újabb következményei, az egyre valószínűbb recesszió és 
az ezzel járó munkanélküliség-növekedés... Nehéz hó-
napok várnak mindenkire a munka világában.

Forrás: www.hrportal.hu
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Tavasz végén és nyár elején is kongresszust 
tartott szakszervezetünk
 

Május 16-án tartottuk éves kongresszusunkat. Buzásné 
Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke ismertette az elmúlt év 
eredményeit, valamint a tevékenységi és pénzügyi be-
számolót. 

A felügyelő bizottság megtette jelentését a szakszerve-
zet gazdálkodásáról. Valamennyi beszámolót a Kong-
resszus elfogadott.

Elnökasszony tájékoztatást adott a következő időszak 
rendezvényeiről, illetve a Versenyszféra és a Kormány 
Állandó Konzultációs Fórumának legutóbbi ülésén el-
hangzottakról.

Az MTSZSZ ügyvezető alelnöke az érdekvédelem kiemelt 
szerepét hangsúlyozta, az egyre nehezedő gazdasági 
környezetben a szakszervezetek helyzetét minden válla-
latnál meg kell erősíteni a taglétszám stabilizálásával, 
amely alapot ad a további eredményes tárgyalásokhoz.

A rendezvény végén az MTSZSZ vezetése megköszönte 
az elmúlt időszakban nyugdíjba vonuló ügyvivőink mun-
káját. Godinger Klára és Dudás Sándorné hosszú évekig 
képviselték tagjainkat a MÁV-START Budapesti és Irányí-
tási Szervezeteinél. 

Munkájukat köszönjük!
 
Júniusi 03-i kongresszuson a küldöttek egyhangúan el-
fogadták az MTSZSZ alapszabályának módosítását. Ezek 
a változtatások megteremtik a lehetőségét annak, hogy 
a következő tisztújítás során már egy új, hatékony, nap-
jaink kihívásainak megfelelő szervezetként működjön to-
vább érdekképviseletünk.

Kongresszust tartott az MTSZSZ



Hogyan kerültél kapcsolatba az MTSZSZ-szel? 
2011 augusztusától a Robert Bosch Power Tool Kft.- nél 
termék auditori munkakört láttam el. Ebben a munka-
körben szükség volt a folyamatos kapcsolattartásra ve-
zetőkkel és társosztályokkal, mivel mindig könnyen ment 
a kommunikáció, így a felmerülő problémák kezelése, 
megoldása kapcsán jó kapcsolatot ápolok mindenkivel.
2014-ben megalakult gyárunkban az MTSZSZ helyi tag-
szervezete.  2016-ban kerültem vele kapcsolatba, ekkor 
csak a szakszervezet egyik tagjaként. 

Milyen tevékenységeket végeztél eddig a szakszerve-
zetben? 
Nyitrai Gábor felkért, hogy segítsem a munkáját a gyáregy-
ségünkben, és ennek a felkérésnek szívesen tettem eleget. 
Így beleláthattam a szakszervezeti tevékenységekbe, mint 
pl. a meglévő tagokkal való kommunikáció, vagy az új tagok 
felvétele formájában. Többször voltam a csapattal együtt 
közösen toborozni, Családi napot szervezni és lebonyolítani 
és megtetszett az emberek nyitottsága a szervezet felé. 
A decemberi karácsonyi ajándék osztását már én szer-
vezhettem meg, igaz részben amiatt, mert a fiúk covido-
sak voltak.
Ezután úgy gondoltam én is ezen az úton szeretnék ha-
ladni tovább és erre lehetőséget is kaptam.

Milyennek ítéled a szakszervezet által folytatott bértár-
gyalásokat? 
Bértárgyaláson még nem volt szerencsém részt venni, 
de úgy gondolom, hogy a szakszervezet határozott tár-
gyalástechnikával, észszerű érvekkel, a dolgozók érde-
keit szem elött tartva nagyrészt sikereket ér el.

Milyennek ítéled a tagcsoport helyzetét?
Az MTSZSZ taglétszáma gyárunkon belül is folyamato-
san bővül, erőssége pedig egyedülálló a szakszervezetek 
világában. 
Azt gondolom, hogy a kollégákkal és a vezetőséggel is jó 
a kapcsolat, segítőkészek, támogatnak és rugalmasak, a 
kollégák pedig összetartanak.

Mivel foglalkozol szabadidődben? Mi a hobbid?
Szabadidőmet szívesen töltöm a természetben, szeretek 
kertészkedni.

Hol és hogyan tudnak a tagok utolérni? 
A gyárban mindenki tudja a céges telefonszámom, 
illetve e-mail címen: 
barbi.rekasi@gmail.com, 
barbara.rekasi@bcn.bosch.com 

Bemutatkozik

Koren-Rékási Barbara
2016-ban csatlakoztam tagként az MTSZSZ-hez. 2022 augusztusától 
teljes munkaidőben látom el az érdekvédelmi feladatokat a miskolci 
Bosch cégnél. 
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Eredményt veled tudunk elérni!
A bértárgyalások során akkor 

érhető el jó eredmény, ha 
a tárgyalásokon résztvevő 

szakszervezetnek sok tagja van. 
A tagság erőt jelent, minél több 

tagja van az érdekképviseletnek, 
annál eredményesebben tud 

tárgyalni és magasabb béreket 
kiharcolni.

https://mtszsz.hu/csatlakozz
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Kiválóan sikerült az augusztus 6-án megtartott III. MTSZSZ 
nap Miskolcon, amelyen a Bosch-ban dolgozó tagjaink és 
családtagjaik vettek részt.

Rengeteg színes program várta a rendezvényre kiláto-
gatókat: arcfestés, ugrálóvár, karate és birkózóbemuta-
tó színesítette a csodálatos napot, amelyhez az ízletes 
ebéd, frissen sült fánk és is hozzájárult. 

Köszönjük a szervezők munkáját!

III. MTSZSZ napot tartottunk a Bosch-os tagjainknak
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Kibővíti és megújítja duális képzési együttműködését 
a Bosch és a Miskolci Szakképzési Centrum

A tíz éve indult miskolci duális képzési együttműködés 
megújításáról és kibővítéséről írt alá megállapodást a 
magyarországi Bosch csoport két miskolci telephelye és 
a Miskolci Szakképzési Centrum. 

Az együttműködés célja, hogy a járműipari alkatrészek, 
valamint elektromos hajtások gyártásával és fejlesztésé-
vel foglalkozó Robert Bosch Energy and Body Systems 
Kft., valamint az idén húsz éve működő, elektromos ké-
ziszerszámokat, akkumulátorokat gyártó Robert Bosch 
Power Tool Kft. számára utánpótlást neveljenek.

A diákok az iskola mellett a Bosch gyáraiban, a közös 
működtetésű tanműhelyekben is tanulnak. 
 
„Szakembereink nemzetközi szintű elméleti és gyakor-
lati tudásukkal vállalnak részt a duális képzésben, vala-
mint a legmodernebb technológiával felszerelt gyakorló 
helyet biztosítunk a programban résztvevők számára. A 
gyakorlatspecifikus képzés komoly előnyt biztosít a di-
ákoknak a munkaerőpiacon. Az aktuális igényeinknek 
megfelelően pedig készen állunk a végzett tanulók szá-
mára hosszú távú munkalehetőséget, ezáltal kiszámít-
ható életpályát biztosítani – mondta Fükő László, a Ro-
bert Bosch Power Tool Kft. ügyvezető igazgatója. 

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 8 
évvel ezelőtt, 2014-ben alakította meg helyi tagszerve-
zetét a miskolci Bosch gyárban, ahol időközben kollektív 
szerződést kötött. 

Az MTSZSZ támogatja a magas színvonalú duális kép-
zéseket, amely megfelelő szakmai utánpótlást biztosít a 
vállalatoknál, megkönnyítve a munkavállalók és a mun-
káltatók helyzetét is. 

Múlt héten, július 21- én került bejelentésre, hogy több 
száz milliárd forintos óriás beruházással bővíti össze-
szerelő- és karosszéria-üzemét a kecskeméti Merce-
des gyár. Ezzel a beruházással a gyár két új elektromos 
platform gyártására válik alkalmassá. A bővítés jelentős 
munkahelyteremtéssel is jár.

 Az MTSZSZ 8 éve látja el az autóipari cégnél a munka-
vállalók érdekvédelmét, rendezett munkaügyikapcsola-
tok jellemzik a foglalkoztatás helyzetét

Munkahelyteremtés és infrastrukturális fejlesztés a 
Mercedes gyárban
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A szervezetfejlesztés és működtetés lehetőségeiről, 
illetve sikeres körülményeiről tartott előadást szak-
szervezetünk vezetése és munkatársai számára Gazsi 
Zoltán az Eisberg Hungary Kft. vezetője,  amely Magyar-
ország piacvezető konyhakész saláta gyártó és forgal-
mazó cége.

Előadásában bemutatta az eredményes csapatépítés esz-
közeit, az elfogadható vezetői kommunikációt, a szervezet 
reagálási képességét a globális problémákra (pl. háború, 
világjárvány, klíma változás) illetve hogy a szükséges vál-
tozásokhoz miként reagálnak a szervezet tagjai. 

Szervezetfejlesztési képzésen az MTSZSZ vezetése 
és munkatársai

Ha munkaviszony nem felmondással szűnik meg (felmon-
dás esetén a munkában töltött utolsó naptól kell számítani 
az öt munkanapot) akkor a munkaviszony megszűnésétől 
számított ötödik munkanapon kell kiadni a munkaviszony 
megszűnésével kapcsolatos - jogszabály által meghatáro-
zott - igatolásokat és ki kell fizetni a munkabért. (Mt. 80.§)

 
Mit tehet a munkavállaló 
a munkáltató mulasztása esetén?
 
A javasolt írásbeli felszólítást követően - amelyben, a 
jogszerű magatartásra célszerű szigorú határidőt szabni 
- két lehetőség kínálkozik a munkavállaló számára.

1. A munkavállaló eljárást kezdeményezhet a munkálta-
tóval szemben az illetékes foglalkozás-felügyeleti hatóság 
(megyei kományhivatal szervezetén belül működik) előtt. 
A foglalkozás-felügyeleti hatóság jogosult az ellenőrzés 

során az igazolások kiállítására és kiadására, valamint a 
munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kap-
csolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó törvényi 
rendelkezések betartását ellenőrizni. A hatóság kötelez-
heti a munkáltatót a szabálytalanság megszüntetésére 
meghatározott határidőn belül. A határidő mulasztása a 
munkáltatóra kirótt bírság kiszabását is eredményezheti.  

2.Természetesen nincs akadálya annak, hogy a mun-
kavállaló igényét a munkáltatóval szemben akár az il-
letékes bíróság előtt is érvényesítheti munkaügyi per 
keretében.(törvényszék).A jogerős bírósági ítélet - a fog-
lalkozás-felügyeleti hatóság határozatával ellentétben 
- végrehajtási záradékkal ellátható, melynek következ-
tében a munkavállaló jogainak érvényesítése érdekében 
szükség esetén bírósági végrehajtót is bevonhat.

Ha a fentiekhez hasonló szituációt tapasztalsz és az 
MTSZSZ tagja vagy keress bennünket.

Jogos kérdés
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„Hozzál egy könyvet, vigyél egy könyvet”
program indulása a Kerepesi úti székházban

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete és a 
MÁV Zrt. megállapodást kötött az olvasás munkavállalók 
körében történő népszerűsítése, a könyvek méltó elhelye-
zése, kezelése és széles körű hozzáférhetőségének bizto-
sítása érdekében.

A megállapodás kere-
tében a Kerepesi úti 
székház földszintjén 
könyvespolc került ki-
helyezésre, amelyről 
bármely munkavállaló 
elvihet egy könyvet, il-
letve el is helyezhet ott 
könyveket.

A megállapodást 2022. 
június 1-jén az MT-
SZSZ részéről Buzásné 
Putz Erzsébet elnök, a 
MÁV Zrt. részéről pe-
dig Steininger Zsolt 
humánerőforrás ve-
zérigazgató-helyettes 
és Kovács Tamás hu-
mánerőforrás gazdál-
kodási igazgató írtak 
alá.

Steininger Zsolt elmondta, hogy a megállapodás további 
nem titkolt célja az, hogy egy „becsületkassza” alapon 
működő újabb értéket teremtsünk a munkahelyi közös-
ség számára.
Buzásné Putz Erzsébet kiemelte, hogy a közösségépí-
tés mellett az olvasás kikapcsol, pihentet, szórakoztat, 
bővíti a szókincset, „Olvasni jó!” A program tapasztalatai 
alapján más helyszíneken is kezdeményezik könyvespolc 
kihelyezését.

Az indulás alkalmával az első 100 darab könyvet az 
MTSZSZ tagjai biztosították.

A megnyitó alkalmával könyvet helyezett el a MÁV Zrt. 
részéről
Steininger Zsolt Humánerőforrás vezérigazgató-helyettes
Kovács Tamás Humánerőforrás gazdálkodási igazgató
Török Gergely Budapesti Területi Igazgatóság Műszaki 
igazgató-helyettes
dr. Hollósi Boglárka jogtanácsos

A megnyitó alkalmával könyvet helyezett el az MTSZSZ 
részéről
Buzásné Putz Erzsébet elnök
Sulyok László ügyvezető alelnök
Novodonszki András felügyelő bizottság elnöke
Dzama Demjén László elnökségi tag
dr. Antal-Molnár Emese jogtanácsos

(Fotó: MÁV)
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A hidrogénüzemű tehergépjárművek piacra lépésé-
ért több vállalat is gőzerővel dolgozik, az L4 autonóm 
vezetési technológiájáról híres TuSimple pedig első 
szeretne lenni, aki berobban a piacra. Chen Mo, a kí-
nai automatizált vezetéstechnikai vállalat, a TuSimple 
társalapítója ezért megalapította a Hydront, és a jövő-
ben csak ennek működésére szenteli idejét. Célja, hogy 
a Hydron olyan hidrogén-üzemanyagcellákkal hajtott, 
autonóm használatra kész teherautókat tervezzen és 
fejlesszen, amelyek 2024 harmadik negyedévében már 
gyártósorra is kerülhetnek. Noha a Hydron jelenleg 
nem gyárt hidrogént, azt tervezi, hogy vezető hidro-

génbeszállítókkal együttműködve, a kulcsfontosságú 
árufuvarozási folyosókon a legnagyobb hidrogénután-
töltőinfrastruktúra-szolgáltatóvá válik majd. Ebben a 
versenyben segíti a DOE (U.S. Department of Energy, 
vagyis az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma) 
is, amely a Hydrogen Earthshot projektjén keresztül azt 
a végső célt tűzte ki, hogy egy évtized alatt 80 százalék-
kal csökkentse a tiszta hidrogén költségét, hogy annak 
ára kilogrammonként 1 dollár legyen. 

Forrás: TuSimple

Verseny a jövő üzemanyagáért
Autonóm és hidrogénhajtású teherautók tervezésébe kezd a Hydron

Szolnokon a 2022-es Vasutasnapi rendezvényen az MTSZSZ 
csapata III. helyezést ért el. 

Bronzérem a vasutasnapon

Csapatunk tagjai
Zsigrai Csaba
Szekeresné Hegedűs Györgyi
Czétényi Andrásné
Schenek Zsolt
Shenekné Hangonyi Ágnes
Kása Attila
Dr. Molnár József 

Gratulálunk!
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A 2022/2023-as tanévben a tanév első tanítási napja 
szeptember 1. (csütörtök), az utolsó tanítási napja pe-
dig június 15. (szintén csütörtök) lesz. A középiskolások 
2023. május 4-én fejezik majd be a tanévet, a két évfo-
lyamos részszakmára való felkészítést folytató szakis-
kolákban pedig 2023. május 31-én.

Tanítási szünetek
Őszi szünet: október 29-től november 6-ig, az első taní-
tási nap a szünet után november 7. hétfő;
Téli szünet: december 22-től 2023. január 2-ig, azaz ja-
nuár 3-án, kedden kell először iskolába menni;
Tavaszi szünet: 2023. április 6-tól április 11., április 12-
én, szerdán lesz az első tanítási nap a szünet után.

I.félév
Az első féléve 2023. január 20-ig tart, az iskolák 2023. 
január 27-ig értesítik a diákokat és a szülőket a tanul-
mányi eredményekről.
 
Őszi érettségi
Az őszi érettségik írásbelijei október 14-től 27-ig tarta-
nak majd, a magyar nyelv és irodalom vizsga - azaz az 
első kötelező tárgy - október 17-én 8 órakor lesz. A szó-
belik pedig emelt szinten november 10-14., középszin-
ten november 21-25. között lesznek.

Középiskolai felvételi
A központi írásbeli felvételire 2022. december 2-ig le-
het majd jelentkezni, ezek a vizsgák 2023. január 21. 10 
órakor lesznek, a pótfelvételi pedig 2023. január 31. 14 
órakor lesz. Fontos azonban, hogy a középfokú felvételi 
eljárás során a központi írásbeli vizsgára jelentkezés 
nem „váltja ki” vagy „helyettesíti” a középfokú iskolák-
ba történő jelentkezést, amelynek 2023. február 22. a 
határideje. A szóbelik 2023. február 27. és március 14. 
között lesznek.

Általános iskolai beiratkozás
Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. 
április 20–21-én kell beíratni.

Tavaszi érettségi 2023-ban
A tavaszi érettségik írásbelijei május 5-től (aznap nem-
zetiségi nyelv és irodalom vizsgák lesznek) 26-ig tarta-
nak. A magyar nyelv és irodalom írásbeli - azaz az első 
kötelező tárgy - május 8-án 9 órakor lesz.
Az emelt szintű szóbeliket 2023. június 7–14. között, az 
középszintű szóbeli vizsgákat pedig 2023. június 19–30. 
tartják majd.

Országos mérések
A diákoknak a következő tanévben lesz pár felmérésük: 
a szövegértési, matematikai és természettudományi 
kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a  8. és a  
10.  évfolyamon, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfo-
lyamokon lesznek.
A bemeneti mérések 2022. szeptember 26. és 2022. no-
vember 30. között lesznek, a kimeneti mérésekre 2023. 
március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.
 

Napi tornaóra
2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai el-
lenőrzés keretében fogják vizsgálni az Oktatási Hivatal 
által kiválasztott iskolákban a mindennapos testneve-
léseket.

Témahetek
- „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. már-

cius 6–10. között,
- Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,
- Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,
- Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

Forrás: Eduline

Elkészült a 2022 / 23 tanév rendje




