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XXV. Mérnök - Technikus Bál és Díjátadó Gála 

Február 23-án huszonötödik alkalommal került megrendezésre a Mérnök - Technikus Bál, ahol 

átadásra kerültek az MTSZSZ elnöke által életre hívott elismerések. Az év mérnöke díjat 

Falucskai András, az MTSZSZ-ért díjat Juhász István, Dr. Horváth Gyula és Réczkai Ferencné 

vette át.  

Az idei bál fővédnöke dr. Palkovics László Innovációs és Technológiai miniszter, aki köszöntötte 

a résztvevőket, szakmai védnöke dr. Homolya Róbert a MÁV Zrt. elnök- vezérigazgatója és 

Christian Wolf a Mercedes Benz vezérigazgatója volt.   
 

A kecskeméti CabTec cégnél megszületett a bérmegállapodás 

Az MTSZSZ és a kecskeméti CabTec Kft  bérmegállapodást kötött, ami alapján a termelésben 

dolgozók átlagos 10 %-os béremelésben részesülnek, de mindenkinek meg kell kapni a 

minimum 7 %-ot. Az érintett munkatársak részére 3 %-kal magasabb béremelést sikerült elérni, 

mint amit eredetileg a munkáltató adott volna.  
 

Támogasd adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt 

Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, amelynek célja a 

hátrányos helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása. Adószámunk: 18647615-1-42      A 

személyi jövedelemadód 1%-át az MTSZSZ alapítványának is felajánlhatod. 

Részletes tájékoztató és útmutató a felajánlásról a honlapunkon olvasható, amely elérhető az 
alábbi linkre kattintva: http://mtszsz.hu/hirek/ado-egy-szazaleka-a--mernokok-es-technikusok-
egymasert-alapitvany-szamara 
 

Irányított véradás, segíts Te is!  

Keszmann-né Osterling Anna számára kérünk segítséget, akinek a műtétjéhez AB negatív 

vércsoportú vérre van szüksége. (Az irányított véradáshoz szükséges adatok: szül. név: 

Osterling Anna, szül. hely, idő: Gödöllő, 1969.01.27 TAJ szám: 077 539 447, Országos 

Onkológiai Intézet, Mellkas-sebészeti Osztály, kezelőorvos: dr. Agócs László)  

A MÁV Zrt, a MÁV-START Zrt, a MÁV Szolgáltató Központ és a MÁV-FKG Kft-nél azt a női 

munkavállalót, aki egy adott naptári évben 3, illetve azt a férfi munkavállalót, aki egy adott naptári 

évben 4 alkalommal véradó igazolvánnyal igazoltan vett részt véradáson, a következő naptári 

évben 2 munkanap pótszabadság illeti meg. 
 

Boldog születésnapot MTSZSZ! 

1990. február 24-én, 29 évvel ezelőtt a 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 legnagyobb szakszervezete lett. Több mint 

12.000 taggal, 64 vállalatnál látja el a dolgozók érdekvédelmi tevékenységét.  
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