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A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 
 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 18. hét 
 
Majális a Városligetben 
Az öt magyarországi szakszervezeti konföderáció együtt ünnepelte május 1-jét a budapesti 
Városligetben. Elhangzott, hogy elengedhetetlen a Munka törvénykönyvnek felülvizsgálata, a 
korengedményes és korkedvezményes nyugdíj, valamint a sztrájkjog helyzetének rendezése is. A 
színpadon szórakoztató zenés programok várták a gyerekeket és a felnőtteket. A rendezvényre 
több száz MTSZSZ tag is kilátogatott. 
 
Hatalmas MTSZSZ siker a Mercedes gyár üzemi tanácsi választásán 
A kecskeméti Mercedes gyárban megtartott üzemi tanácsi választásokon az MTSZSZ 41 % 
eredményt ért el, pedig kevesebb, mint egy éve rendelkezünk alapszervezettel az üzemben. A 
leadott szavazatok közül tagtársunk kapta a legtöbbet. A 13 fős testületbe most hárman kerültek 
be, így pótválasztást kell tartani a többi 10 üzemi tanácstag megválasztásához. 
 
Nőtt a munkabalesetek száma 2015-ben 
7,3 százalékkal emelkedett az elmúlt évben a munkabalesetek száma Magyarországon. 2015- 
ben már 21 088 esetet regisztráltak. Az ágazatok közül a gépipar volt a legnagyobb mértékben 
balesetveszélyes. A legtöbb baleset Budapesten és Pest megyében történt, a legkevesebb Zala, 
valamint Vas megyében. A leginkább érintett korcsoport a 35 - 44 éveseké. A halálos kimenetelű 
munkabalesetek száma az elmúlt 4 évben folyamatosan emelkedett. A tavalyi évben 84 halálos 
kimenetelű munkabaleset történt, ez hattal több, mint 2014-ben. Huszonöten az építőiparban 
vesztették életüket. Jól látható, hogy kiemelten fontos szerepet kapnak a munkavédelmi 
képviselők, így az MTSZSZ kiemelt figyelmet fog ezen területre fordítani. 
 
Ülésezet az MTSZSZ országos elnöksége 
Az országos elnökség negyedéves tanácskozásán értékelte az év első időszakát, kiemelten a 
bértárgyalások helyzetét. Támogatást adott a megfogalmazott bértárgyalási elvek folytatásához  
és a májusi kongresszus megszervezésére.  
 
15 ezerrel többen dolgoznak külföldön 
A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint az idei első negyedévben 120 ezren dolgoztak 
külföldön, ez 15 ezerrel több az egy évvel korábbinál. Magyarországon a 15-74 éves 
korosztályban 4,26 millió foglalkoztatott volt az idei első negyedévben. Ez havi szinten 20,8 
ezerrel, előző év azonos időszakához képest pedig 145 ezerrel jelent több embert. A vizsgált 
időszakban 208,2 ezer közmunkás volt (ez 32 ezerrel több az egy évvel korábbinál). 
 
Lapzárta a Gúla magazinnál 
Az idei év második Gúla magazinjának a lapzártája a héten várható. Az első számhoz hasonlóan 
a papír formátumú megjelenés mellett a lap már teljes egészében elérhető lesz honlapunkon is.  
 

A legfrissebb hírek a www.facebook.com/mtszsz oldalon! 
Kedveld, ha mindenről tudni akarsz! 


