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Díjátadó Gála és XXVI. Mérnök - Technikus Bál  

Február 22-én huszonhatodik alkalommal került megrendezésre a Mérnök - Technikus Bál, ahol 

átadásra kerültek az MTSZSZ elnöke által életre hívott elismerések. Az Év Mérnöke díjat 

Magyar Miklós villamosmérnök, az MTSZSZ-ért díjat Frieszné Hajnis Zsófia vehette át. 

Az idei bál fővédnöke prof. dr. Palkovics László Innovációs és Technológiai miniszter volt.   
 

30 éves a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 

Harminc évvel ezelőtt 1990. február 24-én a Budapesti Műszaki Egyetem épületében egy 72 

főből álló műszaki értelmiségi csoport megalakította a Mérnökök és Technikusok Szabad 

Szakszervezetét, az 1945-49 között működő MMTSZSZ jogutódjaként. Rövid időn belül számos 

vállalatnál alakultak meg a tagcsoportok. Napjainkra az ország egyik legjelentősebb 

szakszervezetévé vált. Több mint 12.000 taggal, 65 vállalatnál látja el a dolgozók érdekvédelmi 

tevékenységét a közszolgáltató, illetve a versenyszféra cégeinél. Az innováció, a szakmai alapú 

érdekképviselet és a hitelesség az, amely jellemezte az elmúlt három évtizedet.    
 

Kollektív munkaügyi vita várható a közszolgáltató vállalatoknál 

A közszolgáltatásban (közúti közlekedés, vasúti közlekedés, posta, vízművek) működő, közel 

140 ezer munkavállalót képviselő szakszervezetek a múlt héten a következő döntéseket hozták: 

A szakszervezetek felszólítják a kormányt, hogy február 25-ig hívja össze a Közszolgáltatói 

Vállalkozások Konzultációs Fórumát (KVKF) és érdemi ajánlattal álljon elő a vállalati 

bértárgyalások elkezdéséhez. Amennyiben erre nem kerül sor és nem születik a 

szakszervezetek számára elfogadható tárgyalási ajánlat, akkor a szakszervezetek február 

végén kollektív munkaügyi vitákat kezdeményeznek az érintett vállalatoknál. Az 

érdekképviseletek továbbra is kétszámjegyű (legalább 10 %) béremelést tartanak 

elfogadhatónak.  Ez a sztrájk folyamatának elkezdését jelenti, amit a közlekedés területén rövid 

időn belül az összehangolt figyelmeztető sztrájkok meghirdetése követhet. 
 

Ne hagyd elveszni az adód 1 %-át! Segíts, hogy segíthessünk! 

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete által 2014-ben létrehozott Mérnökök és 

Technikusok Egymásért Alapítvány célja az MTSZSZ váratlan és nehéz élethelyzetbe kerülő 

tagjainak támogatása. 

Kérjük, hogy támogasd Te is adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt. 

Segíts, hogy segíthessünk! 

Adószámunk: 18647615-1-42 
 

Eredményesen zárult a békéscsabai "Első lépések a digitális világba" képzés 

Február 17-21 között szakszervezetünk 15 tagja vett részt az ingyenes informatikai képzésen, 

amely 35 órás, gyakorlat orientált, könnyen elsajátítható ismereteket tartalmaz.  A „Digitális 

szakadék csökkentése” projekt keretében történő képzés hozzájárul a legfontosabb, 

mindennapi élethez már nélkülözhetetlen informatikai ismeretek megszerzéshez. A képzés 

márciusban Füzesabonyban és Miskolcon folytatódik, illetve a héten ér véget Kecskeméten.   
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