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Mitől egyedi a Sberbank a Munkahelyen Program?

A Fair Adósságcsökkentő Plusz1 Személyi kölcsönnel 
bármely, nem jelzálog alapú hitelét kiválthatja!

 Kiszámítható, teljes futamidőre rögzített havi törlesztőrészlet
 Kedvező és a teljes futamidő alatt garantált fix 6,45%-os kamattal 

(THM: 7,00% – 7,23%)* vehet igénybe
 Szabadfelhasználásra is
 3 000 000 Ft-ig egyszerűsített hitelbírálattal

Számolja ki, hogy mennyivel csökkenhet a törlesztőrészlete  
a www.adossagcsokkentohitel.hu weboldalunkon!

1  Fair Adósságcsökkentő Plusz kölcsön igénybevételének feltétele, hogy igénylésekor igazolni szükséges, hogy az adós igazolt havi 
nettó jövedelme eléri a 250 000 forintot, valamint a kölcsön igénybevételének az egyik feltétele, hogy az adós vállalja legalább ezen 
összegű havi jövedelmének a Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett bankszámlájára történő utalását a kölcsönjogviszony és tartozás 
fennállása alatt.

A kamatozás módja a teljes futamidő alatt rögzített (fix). Jelen információk kizárólag a figyelemfelhívás célját szolgálják, amelyekből kötelezettségek egyik félre nézve sem származnak, 
a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja és fenntartja a változtatás és a módosítás jogát, különösen a jogszabályi keretek alapján meghatározott hitelbírálati 
feltételek tekintetében.

* THM értéke: 7,00% – 7,23% 
A THM értéke 500 000 forintos hitelösszegre, 36 hónapos futamidőre kalkulálva. A teljes hiteldíj mutató egyösszegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja során 
a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: 0 Ft bankszámlavezetési díj, 0 Ft folyósítási díj, az igényelt kölcsönösszeg Bankon kívülre történő átutalásának díja 
2 000 Ft és könyvelési díj 1 500 Ft. A THM értéke 3 000 000 forintos hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre kalkulálva. A teljes hiteldíj mutató egyösszegű folyósítás alapján került 
kiszámításra. A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: 0 Ft bankszámlavezetési díj, 0 Ft folyósítási díj, az igényelt kölcsön összeg 
Bankon kívülre történő átutalásának díja 12 000 Ft és könyvelési díj 6 000 Ft.

CSÖKKENTSE 
DRASZTIKUSAN  
BANKI KÖLTSÉGEIT   
A SBERBANK  
A MUNKAHELYEN 
PROGRAMMAL!

A teljes hiteldíj mutató egyösszegű folyósítás alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja a jelen tájékoztató meghirdetésekor hatályos kondíciós listában szereplő feltételek szerint, 
az abban meghirdetett akciók és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. Ha az ügyletre vonatkozó Személyi kölcsön – lakossági ügyfelek részére elnevezésű kondíciós 
lista (Hirdetmény) szerinti feltételek változnak, a THM értéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kamatkockázatot. A fenti személyi kölcsönök igénybevételének feltétele, hogy 
az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankunknál bankszámlát nyit és a Kölcsön futamideje alatt azt fenntartja. A Bank az ajánlati kötöttséget kizárja, valamint az esetleges 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A Bank fenntartja az egyedi elbírálás jogát! Részletes feltételekről a Bank fiókjaiban érdeklődhet, vagy a www.adossagcsokkentohitel.hu  
honlapon. A termékek részletes szabályait és az egyéb általános feltételeket a Bank aktuális Személyi kölcsön Hirdetményei, valamint a Bank Általános Szerződési Feltételei 
tartalmazzák. Az előzetes, körültekintő tájékozódás csökkentheti a túlzott eladósodás veszélyét! A túlzott eladósodás komoly pénzügyi nehézséget okozhat Önnek és közvetlen 
környezetének! A hitelfelvétel előtt tájékozódjon a feltételekről és gondolja át a kockázatokat!
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6,45 Fix 
kamatozás 550 541 Ft 3 millió forint 5 év 7,00 3 550 541 Ft 59 596 Ft

Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezet tagjainak kapcsolattartója:
Pokó Judit | +36 (30) 982 5005 | judit.poko@sberbank.hu 
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Az elmúlt évben tanulmányt készített a Friedrich Ebert 
Alapítvány a magyarországi szakszervezetek helyzetéről. 
A vizsgálatba a konföderációk mellett a legnagyobb ér-
dekképviseletek is bevonásra kerültek, így az MTSZSZ is.

A tanulmány egyik megállapítása, hogy a „szakszerve-
zeti szervezettség változatlanul fogyatkozik. Időközben 
a szakszervezeti tagság aránya egyszámjegyű szintre 
csökkent. Ennek ellenére találkozhatunk olyan példák-
kal is, hogy a szakszervezetek bizonyos körülmények 
között képesek megőrizni vagy akár növelni is taglétszá-
mukat.” 

Pozitív példaként említi meg az anyag több pontban is 
szakszervezetünket a társadalmi szerepvállalás terüle-
tén tett erőfeszítései okán. 
„A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 
(MTSZSZ) véradási akciókat szervezett, és el tudta érni, 
hogy a résztvevők számára a kollektív szerződésben biz-
tosítsák a külön szabadság szabályozását. A szakszerve-

zet ezen kívül nyári táborokat szervez szegénységben élő 
családok gyermekei számára és ruhagyűjtésekkel támo-
gatja az arra rászorulókat. Az MTSZSZ nem szakszerve-
zeti dolgozók részére is szervez ingyenes látásvizsgá-
latokat. Végül, de nem utolsósorban segítséget biztosít 
az online álláspályázatokon résztvevőknek abban, hogy 
megfelelő formában állítsák össze a pályázati anyagai-
kat. Az akciókat övező komoly médiavisszhang ellenére 
valószínűleg nemcsak ezekkel a lépésekkel magyaráz-
ható, hogy az MTSZSZ szokatlanul nagy mértékben tudta 
növelni tagságát, hiszen a szakszervezet 2011. január 
elsején 7000 regisztrált taggal, míg 2017. január elsején 
már 12 128 taglétszámmal rendelkezik.”

A tanulmány továbbá foglalkozik a magyar szakszerve-
zeti mozgalom szétaprózódottságával, a taglétszám vál-
tozásaival, szervezettségi szint csökkenésének okaival 
és az erre adott válaszokkal, a pártpolitikai szerepválla-
lásokkal, a kollektív szerződések szerepével, valamint az 
érdekképviseletek mozgásterével.

Félúton a rezignáció és a felemelkedés között
Aktuális események a magyar szakszervezeti mozgalomban

ERRŐL ÍRTUNK….
 
5 éve (2013 / 1) 

- Bemutatkozik Sulyok László az MTSZSZ ügyvezető alelnöke
- A munkaügyi kapcsolatok és a szociális párbeszéd
- Élen az innovációban – Ericsson Magyarország
- Díjazottak (az év mérnöke, az év technikusa és a 
    MTSZSZ-ért díjak átadása) 
- Nőnapi bál Miskolcon
- A Rapidus Optika ajánlatai

10 éve ( 2008 / 2-3)

- Vasutasnap Szolnokon
- A szervezeti változás belső kommunikációja
- Gyárat épít Kecskeméten a Mercedes-Benz
- Hamarosan 160-al száguldunk vonattal
- Független menedzsereké a jövő
- Pénztárellenőrök a 13-asban
- Megalakult a pécsi, a debreceni START tagcsoport, 
      valamint a ferencvárosi és az üzemirányítói a MÁV-nál

13 éve ( 2005 / április-május)

- Paulo Coelho, a mérnök?
- Leonardo Da Vinci, Az első mérnök
- XI. Mérnök – Technikus Bál
- Műszakiak Fóruma a Dunán
- Új tagkártya 
- 2005 – a fizika éve
- Az MTSZSZ reprezentativitásának kálváriája
- A vasút szerepe és a fejlődés várható irányai
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Truczkai Andrea
az MTSZSZ vezető ügyvivője a tiszaújvárosi Jabil gyárban

2014 júniusában kezdett dolgozni Jabil Circuit Magyarország tiszaújváro-
si gyárában.
Anyagkiszolgálóként elsődleges feladata volt a termelés ellátása gyártási 
alapanyagokkal.
Ebben a pozícióban a gyár számos területén dolgozott, így megismerve a 
teljes gyártási struktúrát. Pár hónapja logisztikai gyakorlati oktató pozí-
ciót tölt be.

Hogyan kerültél kapcsolatba az MTSZSZ-szel?
2017-ben gyárunkban Üzemi Tanács és Munkavédelmi 
Bizottsági képviselő választás volt.
A szavazatszedések során találkoztam az MTSZSZ bu-
dapesti képviselőivel, általuk láttam mélyebben bele az 
érdekképviseletük tevékenységeibe. 

Milyen munkát végeztél eddig a szakszervezetben?
2017 novemberében ért az a megtiszteltetés, hogy ügy-
vivőként képviseljem az MTSZSZ-t a Jabilban. Megszer-
veztem az ÜT és MVB választás 3. fordulóján való rész-
vételünket.
Azóta folyamatosan a taglétszám bővítésén illetve a nagy 
fluktuáció miatt a stabil megtartásán dolgozom. Képvi-
selem a tagjaink érdekeit a Jabil vezetése előtt, így állást 
foglaltunk a béremelésekkel kapcsolatban, kezdemé-
nyeztük a dolgozói buszjáratok minőségi felülvizsgálatát 
és cseréjét. A nagy melegben osztottunk már a dolgo-
zóknak ásványvizet és a gyárvezetéssel közösen gyümöl-
csosztást is szervezünk. Májusban helyi családi napot 
tartottunk.

Hogyan élted meg, hogy az elmúlt évben több fordu-
lóban is üzemi tanács és munkavédelmi képviselő vá-
lasztás volt a gyárban? 
A választási bizottság elnök helyetteseként szembesül-
tem az érdekképviseleteken kívüli dolgozók információ 
hiányával és ebből fakadó passzivitásával. A harmadik 
fordulóban már az MTSZSZ ügyvivőjeként nagyobb fi-
gyelmet fordítottam a tájékoztatásra és jelöltjeink pro-
pagandájára. Véleményem szerint jelentős eredmény, 
hogy az Üzemi Tanácsban 3-3 tagunk illetve póttagunk, a 
Munkavédelmi Bizottságban pedig 2 tagunk illetve 3 pót-
tagunk van. A Jabilban három szakszervezet működik, a 
szavazatok szakszervezetek közti százalékos arányában 
a második helyen zártunk.

Hogyan látod az MTSZSZ lehetőségeit a cégnél? Milyen-
nek ítéled az MTSZSZ szerepét és helyét?
Ismertségünk az utóbbi fél évben kezdett igazán nőni, ez 
kimutatható a létszámnövekedésben is. Számos kezde-
ményezésünkkel keressük meg közvetlenül a gyár veze-
tését mind HR, mind termelésvezetési oldalról, melyek-

re folyamatosan pozitív visszajelzéseket kapunk. Részt 
veszünk az igazgatósági tájékoztatókon, ahol ki is kérik 
a véleményünket.

Szerinted hogyan lehetne tovább bővülni, erősödni?
Évekig 4 műszakban dolgoztam logisztikai területen, 
míg tisztségviselőink Szeghalmi Ágnes és Majoros Éva 
Zsuzsanna a termelés más-más területén végzik mun-
kájukat, ezáltal közvetlen kapcsolatot tudunk tartani 
meglévő és leendő tagjainkkal. A mindennapos problé-
mákat első kézből tapasztaljuk meg, így hitelesen tud-
juk keresni a megoldásokat.
Tervezzük a családi nap mintájára közös programok 
meghirdetését ahová olyan érdeklődőket is várunk, akik 
még nem tagjaink, de így jobban beleláthatnak tevékeny-
ségünkbe.  

Milyen céljaid vannak szakszervezeti területen?
Legfőbb célomnak tekintem az MTSZSZ-t olyan ismert-
ségi és elismertségi szintre emelni gyárunkban amivel 
érdemben tudunk a gyárvezetéssel közös döntéseket 
hozni tagjaink érdekében, ezáltal megfelelve jelmonda-
tunknak: „Csináljunk egy jobb Jabilt!”

Mi a munkád, a napi feladatod a Jabil-ban?
Logisztikai gyakorlati oktatóként a céghez újonnan belépő 
munkatársak oktatása, illetve a régebbi dolgozókkal a vál-
tozó folyamatok megismertetése, bemutatása és vizsgáz-
tatása.

Mivel töltöd a szabadidődet? Mi a hobbid?
Szabadidőmben szeretek sci-fi és thriller sorozatokat 
nézni, családi kirándulásokat szervezni, és néha ha van 
lehetőségem biliárdozni. 

Hogyan tudnak elérni a tagok?
Szerencsére legtöbb tagunkkal személyesen találkozom 
napi munkám során is.
Plakátokat helyeztünk ki a gyár területén, ahol az MTSZSZ 
rövid bemutatása mellett a fényképem és az elérhetősé-
geim is megtalálhatók:
Telefonszám: 30/209-8580
Email: andrea_truczkai@jabil.com

Bemutatkozik
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Jelenlegi helyzet a cafeteriáról
A kormány tervei szerint 2019-től megváltoznának 
a cafetéria támogatások, a SZÉP-kártya marad az 
egyetlen kedvező adózású cafeteria-elem. A szakszer-
vezetek a VKF sürgős összehívását kérték. 

A kormány tervei szerint 2019-től a közterhek alapjá-
nak meghatározásához a béren kívüli juttatások ese-
tében nem kell alkalmazni az 1,18-as szorzót, (2018-
ban a béren kívüli juttatások értékének 1,18-szorosára 
kell 15% személyi jövedelemadót és 14% EHO-t fizetni. 
Így a teljes közteher ezekre a juttatásokra az adóte-
her 34,22%.) viszont a SZÉP-kártya marad az egyetlen 
kedvező adózású cafeteria-elem, csak az annak három 
alszámlájára (vendéglátás, szállás, szabadidő) utalt 
támogatás minősül kedvezményes közteher-fizetés 
mellett adható béren kívüli juttatásnak.

A tervek szerint 2019-től megszűnne:
•	a	lakáscélú	munkáltatói	támogatás	adómentessége
•	a	mobilitási	célú	lakhatási	támogatás	adómentessége,
•	a	kockázati	biztosítás	(pl.	egészségbiztosítás)	adóked-

vezménye,
•	a	diákhitel-törlesztés	támogatásának	adómentessége,
•	a	sportrendezvényre	szóló	belépők	adómentessége,
•	a	kultúra	utalványok	adómentessége,
•	az	eddig	készpénzben	kifizethető	100	ezer	forintos	jut-

tatás kedvezménye.

Varga Mihály az adócsomag benyújtásakor azt mond-
ta, a kormány azért döntött a cafetéria rendszer egy-
szerűsítése mellett, mert egyrészt a vállalkozások ezt 
kérték, másrészt a kormány szerint “munkáért mun-
kabér jár mindenkinek, amely nem helyettesíthető 
semmilyen utalvánnyal”.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs 
Fórumának (VKF) tagjai kezdeményezésére ezen aktu-
ális kérdésekről folytattak tárgyalást a munkavállalói 
és a munkaadói oldal, valamint a Kormány képviselői.
A munkavállalói oldal javaslatára a testület foglalko-
zott a béren kívüli juttatások adókedvezményének 
tervezett szűkítésével. Az oldal már korábban meg-
küldte egységes javaslatát a kormánynak, melyben a 
munkaerő-mobilitást, az öngondoskodást és a csa-
ládokat segítő kedvezmények megőrzését kezdemé-
nyezte. Bodó Sándor, a pénzügyminisztérium foglal-
koztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős 
új államtitkára tájékoztatta a résztvevőket, hogy a kor-
mány értékeli a javaslatokat és számításokat végez 
ezek költségvetési kihatásairól. Ennek elvégzése után 
keresni fogja a szociális partnereket. Pozitív fejlemény, 
hogy Varga Mihály pénzügyminiszter a Versenyképes-
ségi Tanács ülését követő sajtótájékoztatón az mfor.
hu kérdésére kifejtette, hogy az önkéntes egészség és 
nyugdíjpénztárak esetében van esély a kormányzati 
álláspont megváltoztatására. Egyben elmondta, hogy 
a kormány nyitott a cafetériát érintő javaslatokra.

A VKF a munkaadói oldal kérésére foglalkozott a 
szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) 2019-re terve-
zett csökkentésével. Az adó mérséklésére a szociális 
partnerekkel 2016-ban kötött hatéves megállapodás 
alapján kerül sor. A költségvetés tárgyalása során vált 
világossá a VKF tagjai számára, hogy a 2%-os továb-
bi csökkentés valószínűleg csak 2019. július 1-jétől 
valósul meg. Ezen az ülésen mindkét oldal kifejtette, 
hogy az eredeti szándék szerint minden évben január 
1-jétől kellene csökkennie a SZOCHO-nak, mivel ez a 
minimálbér és a garantált bérminimum emelés mun-
káltatói terheinek csökkentése miatt került be a meg-
állapodásba.
Konföderációnk szerint ez a helyzet nagymértékben 
megnehezíti az ősszel esedékes minimálbértárgya-
lásokat és a vállalati bértárgyalások során is nehéz-
séget fog okozni. A probléma megoldása érdekében 
javasolta a megállapodás módosítását. Szerinte a 
béremelkedési dinamika miatt nincs kockázata an-
nak, hogy 2019-ben január elsejétől automatikusan 
megtörténjen a 2%-os csökkentés. A hátralévő évekre 
vonatkozóan pedig a béremelkedés vizsgálati idősza-
kának átalakításával lehetne biztosítani a január 1-jei 
hatálybalépést.

A VKF második félévi munkatervébe a munkavállalói 
oldal kérésére bekerült a Munka Törvénykönyvének 
módosítása, amelynek megtárgyalására egy bizottsági 
előkészítés után kerül sor. Folytatódik a cafeteriával 
kapcsolatos tárgyalás is.

Buzásné Putz E.
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ÖGB Kongresszus Bécs
Tisztújító kongresszust tartott az Osztrák Szakszer-
vezeti Szövetség 2018. június 12- 14 között az Austria 
Center Vienna-ban, ahol Buzásné Putz Erzsébet LIGA 
Szakszervezetek társelnöke, a Mérnökök és Techni-
kusok Szakszervezetének elnöke képviselte orszá-
gunkat.

A kongresszus programja szerint az első napon érkezés 
és a nemzetközi vendégek eligazítását követően a Kong-
resszus megnyitójára került sor, ahol ismertették a kö-
vetkező napok részletes programjait, majd Bécs polgár-
mestere adott fogadást a részt vevők számára.
A Kongresszuson 500 küldött (7 ágazati szövetség) és 
140 külföldi vendég vett részt. A második napon a napi-
rendek megszavazását követően került sor az ÖGB 2013-
2017. közötti időszak tevékenységi beszámolójára, ezen 
belül is kiemelve az elért eredményeket.
Felvázolták a gazdasági helyzet körülményeit, munka-
nélküliségi összehasonlításokat mutattak be mind az 
osztrák, mind uniós vonatkozásban.
Az eredmények közül kiemelésre került a minimálbér 
nagysága, ami 1 500 euro/hó, amit a következő időszak-
ban 1 700 eurora szeretnének növelni.
Kiemelten kezelik a képzést, amire programot fogadtak 
el. A nyugdíjazások kezelését is kiemelten fontosnak 
ítélték, az egészség megőrzése és az egészségügyi szol-
gáltatások bővítése mellett.
Az első olyan kongresszusa volt az osztrák szakszerve-
zeti szövetségnek, amely un. papír nélküli kongresszus, 
minden digitálisan volt elérhető és kezelhető.

Jelmondatuk: Gute Arbeit, gute Lohn
  Demokratie und Mitbestimmung!
azaz: Jó munkahely – jó fizetés
          demokrácia és együttműködés (partnerség)!

A harmadik napon a fő napirend a „Tisztességes munka 
4.0” volt.
Új feladatok a szakszervezetek előtt, az ipar 4.0 általi ki-
hívások miatt.
Új technológiák, új munkaformák, a digitalizáció új mun-
kaerőpiaci politikát igényel, új feladatokra kell képezni 
a munkavállalókat, ezáltal új alapokra kell helyezni a 
szakszervezeti tevékenységet is.
Nagyobb szerepet kell adni a nőknek a munkahelyeken 
és a képzésben.
Tovább kell fejleszteni a képzési formákat, stabil és mi-
nőségi munkaerőpiacot kell kialakítani.

Ahhoz, hogy ez a fejlődés ne okozzon meglepetést a 
szakszervezeteknek, fel kell készülni, partnerséget kell 
kialakítani. Szociális biztonságra van szükség, de ehhez 
kell a kormány és kellenek a munkaadók is.
Mindeközben új elnököt választott a Kongresszus. A ren-
dezvényen felszólalt a szociális és  munkaügyekért fe-
lelős miniszter is.Az új elnöknek ezúton is gratulálunk.
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Hogyan digitalizáljunk a gyártásban?
A PPH Media és a GyártásTrend magazin konferencia 
sorozatot szervez, amelynek keretében használható és 
naprakész ismereteket ad arról, hogy a gyártó cégek ho-
gyan és miként digitalizálnak, illetve milyen kihívások elé 
állítja a vállalatokat az ipar 4.0. 

A sorozat első állomásának május 31-én Székesfehér-
vár adott otthont, ahol 13 előadást hallgathattak meg a 
részvevők és láthattak példát a robottechnika gyakorlati 
alkalmazására is. 

Pomázi Gyula iparstratégiáért és gazdaságszabályo-
zásért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy ma 
már kevés a technológiaváltás, szükséges a munkaválla-
lók szemléletváltását is elérni, illetve szólt az Irinyi terv-
ről is, amely keretében:
•	 csökkenteni	kell	a	járműipari	függőséget
•	 innováció	vezérelt	ipart	erősíteni
•	 KKV-k	hatékonyságának	javítását	biztosítani
•	 export	orientált	ágazati	értékláncokba	kapcsolódást	

elősegíteni

Felmérés bizonyítja, hogy minél nagyobb egy gyár, annál 
jobban érdeklődik az ipar 4.0 kínálta lehetőségek iránt. 
A KKV-knál ez az arány 60 %.

A hazai gyártók sajátossága, hogy korlátozottabbak a 
pénzügyi erőforrásai, illetve a szervezeti kultúra csak 
pár évre tekint vissza, addig Nyugat-Európában évszá-
zados szervezeti kultúra segíti a digitalizáció folyamatát. 

A konferencián bemutatkozott a Macher Gépészeti és 
Elektronikai Zrt. amely egy ipar 4.0 mintagyár. A cég 
1991-es alapításakor 3 fővel indult, napjainkban 100 főt 
foglalkoztatnak, 2000 + 500 nm gyártóterületen dolgoz-
nak. 2008-ban és 2015-ben az ipari szektorban a legjobb 
munkahely címet is elnyerték. 
Jellemzőjük:
•	 a	termelési	és	erőforrásadatok	valós	idejű	gyűjtése	

és megjelenítése. 
•	 ellátási	 lánc,	készlet-	és	 termeléstervezés	optima-

lizálása: a piaci igények kielégítéséhez szükséges 
optimális készlet-, beszerzési és termelési tervek 
készítése ERP, SCM, Advanced Planning rendszerek 
segítségével. 

•	 additív	gyártástechnológiák,	3D	nyomtatás
•	 gyors	prototípus-előállítás,	vevők	bevonása	a	proto-

tipizálásba, egyidejű tervezés

Modern megoldások kerültek bemutatásra a Simon 
Műanyag feldolgozó működésén keresztül, amely 370 
főt foglalkoztató cég. Alapelvei a valós tényeken alapuló 
döntéshozatal, valamint a gyors visszacsatolási és prob-
lémamegoldás a folyamatokban. 

Bemutatásra kerültek a kollaboratív robotok, amelyek az 
ipar újabb területein használhatóak, kis helyigényűek, de 
limitált teherbírásúak. 

A klasszikus ipari robotokat erőművekként látjuk, me-
lyek az előre megadott program szerint végzik feladatai-
kat. A balesetek és veszélyes helyzetek elkerülése végett 
ketrecekkel és védőfalakkal választják le a robotcellákat 
a gyártócsarnok területéből. A kollaboratív robotok nem 
az emberek helyettesítése céljából “születtek”, a felada-
tuk az emberi tevékenységek támogatása. Ahelyett, hogy 
védőkerítésekkel vennék őket körbe, közvetlenül az em-
ber környezetében kapnak helyet, így olyan feladatokban 
segédkeznek, amelyek nem automatizálhatók 100%-
ban, viszont gépi segítséget nyújtanak az operátoroknak 
a megoldáshoz.

Az Ipar 4.0 az intralogisztikában a Jungheinrich-nél 
előadásban vált megismerhetővé, akik a targoncagyár-
tásban töltenek be vezető szerepet. 

A „big data” hálójában – Gyűjtsünk-e, és ha igen, hogyan 
használjuk fel az adatokat címmel kerekasztal-beszél-
getés zajlott a konferencia zárásaként. A gyártást és a 
hatékonyságot elősegítő döntések meghozatalához szá-
mos valós idejű adatra van szükség, a cégek jelentős 
része rendszeresen gyűjti az információkat, de mind-
összesen 20 % kerül tényleges felhasználásra. Cél az 
összefüggések megtalálása az adatok között.

A konferencia sorozat ősszel Miskolcon és Győrben 
folytatódik.
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Épül az új Mercedes-gyár
Az MTSZSZ is meghívást kapott az új Mercedes-gyár 
alapkőletételi ünnepségére. A 1 milliárd eurós kecske-
méti beruházás 2500 új munkahelyet teremt. A tervek 
szerint a termelés 2 év múlva fog megindulni. Az új gyár 
présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő, össze-
szerelő	üzemből	áll	majd	és	széndioxid-semleges	ener-
giaellátású lesz.

Szakszervezetünket Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ 
elnöke és Sulyok László ügyvezető alelnök képviselte. Az 
alapkőletételi ünnepséget június 5-én tartották, beszé-
det mondott Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufa-
cturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Szemereyné 
Pataki Klaudia kecskeméti polgármester és Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügyminiszter.
Az eseményen Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manu-
facturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a 
két gyár ugyan külsőleg hasonló lesz, de belül egészen 
más lesz minden. A modern digitális technológiákkal je-
lentősen növekszik majd a gyártókapacitás, új munkahe-
lyek jönnek létre és sok lesz az új feladat is – tette hozzá.

Gyártóterület bővítés és alapkőletétel
Az elmúlt hetekben számos olyan vállalat bővítette 
gyártó területét vagy rakta le az új egységek alapkövét, 
ahol szakszervezetünk hosszabb ideje látja el a dolgo-
zók érdekvédelmét. 
A gyártókapacitások növelése, az új egységek kialakí-
tása további munkaerő alkalmazását tesz majd szük-

ségessé. Tudjuk hogy a munkavállalók megtartása 
kiemelten fontos feladata a vállalatoknak, a szabá-
lyozott munkaügyi kapcsolatok rendszere kizárólag a 
szakszervezettel történő együttműködésen alapulhat, 
amelyben partner az MTSZSZ. 

Gyártóterületet bővített a Jabil
Május közepén egészségügy technológiai termékeket 
gyártó üzemcsarnokot adott át az amerikai érdekeltségű 
Jabil Magyarország Kft.

A Nypro gyártóterület az új, egykor raktárként szolgált 
csaknem félezer négyzetméter alapterületű egység-
gel immár több mint 2000 négyzetméteres csarnok áll 
az egészségügyi technológiai területre specializálódott 
üzem rendelkezésére – mondta Győri Péter gyárigazga-
tó az avatáson. Hozzátette: a vállalatcsoporthoz tartozó 
Nypro teljeskörű megoldást tud nyújtani európai gyártási 
lehetőségeit tekintve a csúcstechnológiát képviselő hu-
mán diagnosztika és az élettudományok piacán meglévő 
és potenciális új ügyfeleinek.

2011-ben alakult meg a tiszaújvárosi Jabil gyárban az 
MTSZSZ tagszervezet, napjainkban már több száz tag 
erősíti szakszervezetünket. Az idei évi üzemi tanácsi és 
munkavédelmi képviselő választásokon közel 30 % ered-
ménnyel a vállalat megkerülhetetlen érdekképviselete 
lett szakszervezetünk.
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Megnyitották az Ericsson Magyarország új székházát
A létesítmény Magyarország egyik legkorszerűbb iroda-
épülete, többek közt fejlesztési laboratóriumnak, az Eri-
csson innovációs központjának és az Ericsson Garázsnak 
is otthont ad.

Börje Ekholm, az Ericsson elnök-vezérigazgatója és Or-
bán Viktor magyar miniszterelnök a mai napon közösen 
adták át  az Ericsson Magyarország kutatás-fejlesztés 
és innováció jegyében épült, új budapesti székházát. Az 
esemény alkalmából az Ericsson stratégiai együttműkö-
dési megállapodást írt alá a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemmel.

Az Ericsson Magyarország 2000 munkavállalója közül több 
mint 1700 fő fog dolgozni a budapesti egyetemi városrész 
szívében, a Duna partján található irodaházban. Az Erics-
son Házban több mint 1400 fő munkája közvetlenül a ku-
tatás-fejlesztéshez kapcsolódik, a többiek a szolgáltatás, 
értékesítés és üzleti területeken dolgoznak majd.

Az Ericsson K+F központja az Ericsson globális K+F 
rendszerének része. Az új központ Magyarország egyik 
legkorszerűbb irodaépületeként többek között hiper-
modern kutató laboratóriumnak, az Ericsson innovációs 
központjának,  az Ericsson Garázsnak is otthont ad.

A jeles esemény alkalmából az Ericsson szándéknyi-
latkozatot írt alá a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemmel (BME) az oktatás, kutatás és 
innováció terén folytatott hosszú távú együttműködés 
kiterjesztéséről. A szándéknyilatkozat célja a stratégiai 
partnerségi platform erősítése, a BME és az Ericsson 
számára kölcsönösen előnyös konstrukció kialakítása 
az ismeretátadás és a kutatás-fejlesztés terén.

Börje Ekholm, az Ericsson elnök-vezérigazgatója el-
mondta: „Az Ericsson hagyományosan kiváló kap-
csolatot ápol Magyarországgal. A helyi K+F szervezet 
folyamatos bővülése a magyar kutatók és mérnökök 
nagyszerű munkájának eredményén alapul – többek 
közt a magyar szakembereknek köszönhetjük a valós 
idejű	elemzőalkalmazásunk,	az	Ericsson	Expert	Analy-
tics fejlesztését is.

A tehetség, szakértelem, erős helyi jelenlét és eddigi 
eredményeinek révén a magyarországi 5G hálózat ki-
alakításában első számú, megbízható üzleti partner-
ként tudunk részt venni.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem-
mel aláírt szándéknyilatkozat is nagyszerű hír a helyi 
innováció és együttműködés szempontjából. A kutatási 
eredmények mellett ez tovább erősíti társaságunk jó 
hírnevét az egyetemi hallgatók körében, illetve növeli a 
BME, mint oktatási intézmény népszerűségét is.”
Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke az ese-
ményhez kapcsolódóan elmondta, „Megtiszteltetés 
volt számomra, hogy részt vehettem ezen a színvona-
las Ericsson székház avatón, mivel közel 500 MTSZSZ 
fejlesztőmérnök tagunk dolgozik az épületben. Büszke 
vagyok arra, hogy minket választottak érdekképvisele-
tüknek, akik csodálatra méltó szellemi értékeket hoz-
nak létre, eme épület falai között.” 
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Közösségi közlekedés, 
mint a társadalmi igazságosság alappillére

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozata 
konferenciát szervezett a közösségi közlekedés szere-
péről, a társadalomban betöltött helyéről. 
A rendezvényen a Metróért Egyesület bemutatta Bu-
dapest közösségi közlekedésének jelenlegi helyzetét, 
kiemelten szólt a metróvonalak állapotáról, kihasz-
náltságukról, valamint a műszaki fejlesztés lehetősé-
geiről.

Fejlesztési elképzelések, tervek a budapesti metró-
hálózaton

M1 (Kisföldalatti) 
- A jelenlegi tervek szerint a vonalat a Vörösmarty 

tértől meghosszabbítják a Vigadó térig, így köz-
vetlen kapcsolat jön létre a 2-es villamossal, vala-
mint a BKK menetrend szerinti hajójárataival.

- Új állomás épül a Hungária körút alatt (kapcsolat 
az 1-es villamossal).

- A vonal meghosszabbítása Zugló felé két ütemben 
történne.	 Először	 a	 Mexikói	 úttól	 a	 Kassai	 térig	
(visszafordítóval, 800 m) hosszabbodna meg, majd 
a következő ütemben tovább a Csáktornya parkig.

M2 
- Az első ütem keretei között a metrót és a HÉV-et 

kötnék össze a Fehér út felett az Árkád és Sugár 
bevásárló központok között. Ezt követően Rákos-
falva és az Egyenes utcai lakótelep megállóhelye-
ket még a felszínen érintenék.

- Második ütemben a rákoskeresztúri szárnyvonal 
kialakítása van tervezve (2031 a várható befejezés 
ideje. 

M3 
- 2017. november 4-én kezdődött és várhatóan 2020 

augusztusáig tart a metróvonal felújítása. Első 
ütemben a Lehel tér és az Újpest-Központ közti 
állomásokat újítják fel, mely a tervek szerint 2018 
végéig tart.

M4
- Tervezik a 4-es metró Zugló és Újpalota felé tör-

ténő meghosszabbítását, ahogy a másik irányba 
Gazdagrét felé is tervbe van véve az esetleges 
hosszabbítása.

A Metróért Egyesület képviselőjének megítélése sze-
rint Budapest közlekedési hálózata irigylésre méltó, a 
villamosközlekedésnek köszönhetően is. 
Elmondta, hogy a fejlesztések során nem szigetszerű-
en, az egyes közlekedési eszközökben kell gondolkod-
ni, hanem a hálózatot kell vizsgálni. 

Több kérdés is érintette az Észt fővárosban, Tallinnban 
bevezetett közlekedés rendszert, miszerint a helyi la-
kosok a  Transport Tallinna (TlT) járatait ingyenesen 
használhatják. A kieső árbevétel fedezetét az állam 
biztosította a Társaság számára. A személyautók szá-
ma 14 %-al csökkent, míg a közösségi közlekedést 
igénybevevők aránya megduplázódott. 
A konferencia résztvevői szerint a rendszer magyaror-
szági alkalmazásához először az utasok közlekedési 
kultúrájában való változásra van szükség. Félelmük-
nek adtak hangot, hogy egyes járatokon (viszonylato-
kon) kezelhetetlen zsúfoltságok alakulnának ki, pedig 
az egyéni közlekedés arányát csökkenteni szükséges, 
a mindennapos dugók, a parkolóhelyek telítettsége, a 
lég- és zajszennyezettség emelkedése okán. 
A közösségi közlekedés fejlesztése és vonzóbbá tétele 
elengedhetetlen. Az érintett vállalatoknak az egységes 
jegy- és bérletrendszer kialakítása, a menetrendek 
összehangolása kiemelt feladatuk kell hogy legyen a 
közeljövőben. A szolgáltatóknak nem versenyezniük 
kell, hanem egymást kiegészíteni.  
A társadalmi igazságosság vizsgálata esetén a hát-
rányos helyzetű csoportokról sem felejtkezhetünk el, 
a mozgáskorlátozottak, idősek, kisgyermekesek, ba-
bakocsival közlekedők számára is biztosítani kell az 
egyenlő feltételeket.

Nem felejtkezhetünk meg arról a tényről sem, hogy je-
lenleg a közlekedési vállalatok majd mindegyike (BKV, 
MÁV-csoport, Volán vállalatok) jelentős létszámprob-
lémával küzd. A munkavállalók számára nem vonzó a 
hétvégi és ünnepnapi munkavégzés alacsonyak a bé-
rek, egyre több atrocitás éri a szektorban dolgozókat. 
A jól működő közösségi közlekedés csak az ott dolgo-
zók elégedettségével valósulhat meg.

M1 
(Kisföldalatti)

M2
 

M3
 

M4
 

Vonal-
hossz 
(km) 

4,4 10,3 17,1 7,4

Napi 
utazások 

száma
100.000 400.000 530.000 180.000
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Vasutasnap 2018
Idén 68. alkalommal ünnepelhettük a vasutasnapot 

Hosszú ideje július második hétvégéjén gyűlnek össze a vasutasok nagycsaládjába tartozók, hogy megemlékezze-
nek az elődökről, új vasúti tiszteket avassanak és kellemesen szórakozzanak, kicsit elfelejtkezve a mindennapok 
gondjairól. Hazánkban 172 éve indult meg a vasúti közlekedés Pest és Vác között, már a XX. század elején felvető-
dött a gondolat, hogy a vasutasok napját megünnepeljék, de száztizenegy esztendőt kellett várni az első vasutas-
napra, amelyet 1951-től augusztus, 1961-től július második hétvégéjén ünneplünk, egy kormányhatározat alapján. 

2018-ban Budapest, Békéscsaba, Celldömölk, Dombóvár, Nyíregyháza és Szolnok adott otthont a központi rendez-
vényeknek. 

A szolnoki és a békéscsabai rendezvényen szakszervezetünknek két csapata is részt vett a vasutasnapi főzőversenyen.

Szolnokon sertéspörkölt zöldborsós 
tarhonyával, valamint jászsági pusz-
tapörkölttel neveztek a versenyre 
tagjaink.

Békéscsabán békési pálinka és szar-
vasi pogácsa várta délelőtt vendége-
inket. Két bográcsban sertéspörkölt 
csülökkel, míg verseny kívül kakas-
pörkölt készült. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az MT-
SZSZ több tagja kapott kitüntetést az 
idei Vasutasnapon, a Rail Cargo Hun-
gária és a MÁV-csoport érdekében vég-
zett sok évtizedes munkájuk elismeré-
seképpen. Kitüntetésükhöz gratulálunk 
és további sok sikert kívánunk munká-
jukhoz!
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Pedagógusnap 2018

Kongresszus 2018 

Az MTSZSZ  idei évben is köszöntötte a tanárokat, tanító-
kat, oktatókat pedagógusnap alkalmából. 
A pedagógusnap június első vasárnapjára esik, Magyar-
országon 1952 júniusa óta köszöntik a tanárokat. 
2011-ben budapesti tanárok alakították meg az MTSZSZ 
Pedagógus Tagozatát, amelyhez azóta több általános és 
középiskolában dolgozó is csatlakozott.

A 2018/19-es tanév fontosabb dátumai

A tanév 2018. szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, az utol-
só tanítási nap pedig 2019. június 14-én, pénteken lesz

Az első félév 2019. január 25-ig tart majd és 2019. feb-
ruár 1-ig értesítik a szülőket arról, milyen bizonyítványa 
lett a gyerekeknek.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 
5. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. 
(csütörtök).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. 
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. 
(szerda).

2018. április 26-án tartotta szakszervezetünk éves ren-
des kongresszusát, a mandátumvizsgáló bizottság meg-
állapítása alapján a küldöttek több mint 79 % megjelent, 
így a kongresszus határozatképes volt. 
A rendezvényt Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnö-
ke nyitotta meg, beszámolt a 2017.évben végzett mun-
káról, majd részletes tájékoztatót adott a Versenyszféra 
és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának előző évi 
munkájáról, a nyugdíjas szövetkezetek létrehozásáról, a 
sztrájktörvény és a munka törvénykönyvének változtatási 
javaslatáról. Szólt a munkaerőhiányról és annak gazda-
sági hatásairól, valamint a szakképzési törvénnyel kap-
csolatos módosítási elképzelésekről.

Elmondta, hogy újra megalakult a Vasúti Ágazati Párbe-
széd Bizottság, amelynek ismét tagja az MTSZSZ, amely 
12 olyan vállalatnál van jelen, amelynek tevékenysége 
kapcsolódik a VPÁB munkájához. 

Részletes tájékoztatást kaptak a küldöttek a szakszerve-
zet pénzügyi és gazdasági helyzetéről a 2017. évi tények-
ről valamint a 2018. évi tervekről, érintve és indokolva az 
előző év fontosabb kiadásait. 

A kongresszus elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámo-
lóját, valamint jóváhagyta az FB ügyrendjét. 

A 2017. évi tevékenységi beszámolót és a költségvetést a 
küldöttek egyhangúlag elfogadták és döntöttek az Alap-
szabály módosításáról is. 

Végezetül egyéb aktuális kérdésekről kaptak információt 
a jelenlévők, többek közt a GDPR- ről, amely az Európai 
Unió új Általános Adatvédelmi Rendelete. A Mérnökök és 
Technikusok Egymásért Alapítvány számára felajánlható 
adó 1 % - ról, valamint az idei év várható programjairól.
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Tavaszi MTSZSZ Napok

Tiszaújváros

Május 20-án első alkalommal került megrendezésre a 
tiszaújvárosi MTSZSZ nap, amelynek a „Brigádház” adott 
otthont. 

Roston sült kolbász és csirkemell várta rendezvényre 
kilátogató családokat. A szervezők egy előre elkészített 
pizzával is kedveskedtek a tagjainknak. 
Gyerekek és felnőttek is örömmel használták a játszótér 
eszközeit, a legkisebbeknek lehetőségük volt rajzolásra, szí-
nezésre, a nagyobbak szalonnasütésre is vállalkozhattak.

Családias hangulatban lehetett megbeszélni a sikeres 
üzemi tanácsi- és munkavédelmi képviselő választás 
tapasztalatait, az országos programokhoz való kapcso-
lódás lehetőségeit, a dolgozók aktuális problémáit, vala-
mint az érdekvédelmi feladatokat.

Kecskemét

Május 26-án második alkalommal került megrendezés-
re a kecskeméti MTSZSZ nap, amelynek ismét a Benkó 
Zoltán Szabadidőközpont adott otthont. 
A gyönyörű napsütéses időben megtartott rendezvényre 
több mint kétszázan látogattak ki, a kecskeméti Merce-
des gyárban, a Kühne + Nagel, a CabTec, illetve a nagy-
kőrösi SIIX cégnél dolgozó tagjaink közül. 

A főzőversenyre minden cégtől érkezett nevezés, 7 bog-
rácsban főttek a finomabbnál finomabb ételek, amelyet 
nem is volt könnyű értékelnie a zsűrinek:
1. Erdélyi káposzta (SIIX)
2. Kakaspörkölt (CabTec)
3. Csülkös körömpörkölt (Mercedes) 
Különdíj: Babgulyás (Kühne + Nagel) 
Az előre elkészített sütemények versenye is sok izgalmat 
hozott és nehéz döntés elé állította a zsűrit:
1. MTSZSZ muffin és flódni (CabTec)
2. Zserbó és almás lepény (Kühne + Nagel)
3. Rákóczi túrós (SIIX) 

Egész nap várta a gyerekeket és a felnőtteket a játszó-
ház, ahol színezés és a rajzolás mellett papírból moz-
donyt, valamint kiskocsit lehetet készíteni, de cicás po-
harat is sokan ragasztottak. 
A kvízjáték során számos ajándék talált gazdára. A 
résztvevők bebizonyították, hogy mindent tudnak a szak-
szervezetről, az MTSZSZ történelméről, programjairól és 
mindennapjairól. 
Színesítették a délutáni programot az MTSZSZ virtuózai 
Marton Tímea, aki trombitán és Hamikus Adrienn, aki 
hegedűn mutatta be tehetségét. 
Szolgáltató partnereink közül a Rapidus Optika ingyenes 
szemvizsgálattal és kedvezményes vásárlási lehetőség-
gel, a Sberbank pénzügyi tanácsadással segítette a csa-
ládokat. 
Jó hangulatot, sok nevetést és izgalmakat hozott a csa-
ládi vetélkedő, ahol háromfős csapatok mérték össze 
ügyességüket. 

Tavasz végén, nyár elején három helyszínen – Tiszaújvárosban, Kecskeméten és Ferencvárosban -  MTSZSZ 
napokat rendeztünk, hogy könnyed, baráti hangulatban lehessen a legfontosabb érdekvédelmi feladatokat 
megbeszélni,de legyen lehetőség kikapcsolódásra és szórakozásra is.
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Együttműködés a munkahelyek biztonságáért

Budapest Ferencváros

Június közepén első alkalommal került megrendezés-
re a ferencvárosi MTSZSZ nap, amelyen a MÁV-csoport 
vállalatainál, illetve a Rail Cargo Hungáriánál dolgozó 
tagjaink vettek részt. 

13 éve alakult meg Ferencvárosban a vasúti tagcsoport, 
amely napjainkra az egyik legnagyobb létszámmal bíró 
vasutas alapszervezetünk lett, a forgalmi és árufuvaro-
zási szakterületek számos munkaköréből csatlakoztak 
szakszervezetünkhöz.  

Reggel zsíroskenyér várta a korábban érkezőket, déle-
lőtt három bográcsban főtt az ebéd ezen a szép napsü-
téses napon. A gyerekek társasjátékoztak, a felnőttek 
kártyáztak, fociztak és tollasoztak. Családias hangu-
latban az érdekvédelem, a bérezés, a létszámhelyzet 
és természetesen a zajló foci VB adott beszédtémát a 
résztvevőknek.

A rendezvényekről készült fotók az MTSZSZ honlapján a 
www.mtszsz.hu oldalon megtalálhatóak.

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 
2017 tavaszán felvételt nyert a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium „Együttműködés a munkahelyek biztonsá-
gáért” elnevezésű partnerségi programjába. 

Az MTSZSZ működésének egyik fontos eleme a mun-
kavállalók jogainak biztosítása, a munkakörülmények 
javítása és a jogszerű foglalkoztatás biztosítása. Ez a 
partnerségi program hozzájárul a foglalkoztatás érté-
keinek továbbfejlesztéséhez és lehetőséget nyújt arra, 
hogy partneri viszony alakuljon ki a két hatóság (a mun-
kavédelmi és munkaügyi hatóság) és a munkaerőpiac 
szereplői között.

Munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai 2018. I. negyedév 

Ebben az évben a munkavédelem területén a kölcsön-
zött munkavállalók munkakörülményeinek vizsgála-
ta kerül az ellenőrzések középpontjába. Fontos tudni, 
hogy a kölcsönzött munkavállalók a munkahelyi egész-
ség és biztonság tekintetében ugyanolyan szintű véde-
lemre jogosultak, mint a kölcsönvevőnél munkát végző 
más munkavállalók. A kölcsönvevő munkáltató köteles 
gondoskodni a kölcsönzött munkavállaló biztonságáról 
és egészségének védelméről, a munkavégzés minden 
vonatkozásában.
A kiadott tájékoztató szerint a munkabalesetek száma 
2,3 %-kal, a halálos munkabalesetek száma 13,6 %-kal 
csökkent a tavalyi év hasonló időszakához képest. A 
legtöbb munkabaleset 45-54 év közötti korcsoportban 
történt.
Az első negyedévben az ellenőrzött munkáltatók 71,5%-
ánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot, 
ez az arány 5,4%-kal alacsonyabb a 2017. I. negyedév 
(76,9%) tapasztaltakhoz képest. Az ellenőrzések során 

97 143 fő munkavállaló munkavégzési körülményeit 
vizsgálták. Szabálytalanságokat az ellenőrzött munka-
vállalók 67,6%-ánál tapasztaltak, ez 1,9%-kal alacso-
nyabb az előző év azonos időszakához képest (69,5%).
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Ismét megalakult a Vasúti Szállítási Alágazati 
Párbeszéd Bizottság

Újabb MTSZSZ tagcsoportok alakultak
Nagykőrösi SIIX HUNGARY KFT
Az év elején a nagykőrösi SIIX Kft-nél is megalakult a 
tagcsoport. A cégnél több mint 130 főt foglalkoztatnak, 
fő tevékenységi köre az elektronikai áramköri kártya 
gyártása. A magyarországi leányvállalatot 2016 októ-
berében alapították, a gyár felépítése 2017 folyamán 
zajlott.
A nagykőrösi gyártóegység az európai partnerek out-
sourcing és logisztikai igényeit elégíti ki és elvégzi a 
berendezések, alkatrészek összeszerelését és feldol-
gozását is.

Kecskeméti SMP
2017 november 16-án adták át az indiai tulajdonú SMP 
gyárat Kecskeméten, ahol festett, lakkozott lökhárító 
modelleket és műszerfal elemeket gyártanak.
Az idei év tavaszán sikeresen alakítottuk meg tagcso-
portunkat a vállalatnál, tovább bővítve az Ipari tagozat-
hoz tartozó kecskeméti vállalatok számát. 
Az SMP kecskeméti üzeme mintegy 100 ezer négyzet-
méteres alapterületen helyezkedik el, a termelés 44 
ezer négyzetméteren folyik.
A cég az indiai alapítású Samvardhana Motherson Group 
(SMG) cégcsoport tagja.  A világ 25 országában van je-
len, 140 gyáregységgel és telephellyel, 70 ezer alkal-
mazottal, a világ 40. legnagyobb autóipari beszállítója. 
Az SMR Hungary a hazai autógyártás aktív szereplője. 
A vállalat lökhárítókat gyárt, a Mercedes szerződéses 
beszállítója. 

Sberbank Magyarország Zrt. 
Teljesen új területen is alakult új tagcsoport, a pénzügyi 
szektorban dolgozók is úgy érezték, hogy szükségük 
van egy erős érdekvédelmi tevékenységre, ezért hozták 
létre a Sberbankban az MTSZSZ alapszervezetét. 
A Magyarországi Volksbank Zrt, amely 1993 óta műkö-
dik a magyar piacon, 2013. november 1-től Sberbank 
Magyarország Zrt. néven dolgozik.
Bank fő részvényese a Sberbank Europe AG, mely 2012 
februárja óta az orosz Sberbank 100 százalékos tulaj-
donában van.

Hatvanban a MÁV-START-nál is új tagcsoport alakult
Hatvan telepállomáson eddig is voltak szakszerveze-
tünknek tagjai, de most úgy döntöttek, hogy önálló tag-
csoportot alakítanak, amelyhez több olyan jegyvizsgáló 
is csatlakozott, akik eddig egyik érdekképviseletnek 
sem voltak tagjai. Van olyan is aki több mint húsz év 
után vált ismét szakszervezeti taggá. 

A bizottság kiemelt célja egy olyan kollektív szerződés 
mielőbbi elfogadása, amelyet a foglalkoztatáspolitikáért 
felelős Pénzügyminisztérium az erre irányadó szabá-
lyok szerint majd kiterjeszthet a teljes vállalkozói vasúti 
alágazatra, egységesítve ezzel a munkáltatás alapvető 
szabályait. A munkáltatói oldalt – amelynek legfontosabb 
képviselője a MÁV-START Zrt, a GYSEV Zrt és a Rail Car-
go Hungaria Zrt – a Magyar Vasúti, Vízi és Légi Közleke-
dési Szövetség, valamint a Stratégiai és Közszolgáltató 
Társaságok Országos Szövetsége képviselte. A tárgya-
lások a nyári, szakértői szintű egyeztetéseket követően, 
várhatóan szeptemberben folytatódnak.

Az ágazati részvételt megállapító bizottság határozata 
alapján a Vasutasok Szakszervezete, a Mérnökök és Tech-
nikusok Szabad Szakszervezete és a VDSzSz Szolidaritás 
döntési hatáskörrel, a PVDSZ, valamint a VFSZSZ tárgya-
lási hatáskörrel vesz részt a bizottság munkájában.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete bejelentette az Ága-
zati Részvételt Megállapító Bizottság felé a részvételi 
szándékát.

A reprezentatív szakszervezetek megállapodtak, hogy 
az MTSZSZ a soros elnökséget a VDSzSz Szolidaritás-
nak adja át, azt követően a Vasutasok Szakszervezete, 
majd ismét a Mérnökök és Technikusok Szabad Szak-
szervezete veszi át a soros elnökséget.




