
 

 

 

 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 18. hét 
 

Éves kongresszust tartott az MTSZSZ 

Április 26-án tartotta éves kongresszusát az MTSZSZ, amelyet Buzásné Putz Erzsébet, a 

szakszervezet elnöke nyitott meg. Részletesen beszámolt a 2017. évi érdekvédelmi 

tevékenységéről, az újonnan alakult vállalati tagcsoportokról, a sikeres munkavédelmi és üzemi 

tanácsi választásokról, a bővülő szolgáltatásokról, az egyre szélesebb programkínálatról. Ismertette 

az elmúlt év költségvetését, valamint a küldöttek meghallgatták a Felügyelő Bizottság jelentését, 

amelyek változatlan formában elfogadásra kerültek. 

A 2018. évi tervek ismertetésre kerültek, amelyek további gyarapodást vetítenek elő. Az elnökség 

határozati javaslatai és az alapszabály módosítás szintén elfogadásra került.  
 

Állomásbejárás Ferencváros pályaudvaron 

Az MTSZSZ állomásbejárást tartott Ferencváros pályaudvaron. A munkavállalók jelezték, hogy 

Ferencváros Gubacs III. számú őrhelyén, valamint Ferencváros Nyugati Rendező I. számú őrhelyén 

nincs klíma berendezés és nyáron szinte elviselhetetlen a meleg. Megkerestük a problémainkkal a 

Forgalmi Csomópont Vezetőjét. Ennek eredményeként megállapodás születetett, 2018-ban klíma 

berendezéssel lesznek az érintett szolgálati helyek felszerelve. Amennyiben a berendezések a nyár 

elejére nem érkeznének meg, átmenetileg mobil klímával fogják biztosítani az őrhelyek hűtését. 

Köszönjük a szolgálati vezető gyors intézkedését!  
 

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

Az idei évtől a személyi jövedelemadó 1%-a az MTSZSZ alapítványának is felajánlható. Kérjük, 

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

helyzetben lévő tagjainak és családjuknak a támogatása. Adószámunk: 18647615-1-42 

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 
 

Április 28. – A munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapja* 

1984. április 28-án a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete megtartotta az első munkahelyi 

balesetben megsérültek és elhunytak emléknapját. Egy évvel később a kanadai szakszervezeti 

szövetség felkarolta a kezdeményezést. A dátum arra utal, hogy Kanadában a munkahelyi 

balesetbiztosítási szabályozást 1914. április 28-án fogadták el, melynek nyomán létrehozták az első 

kanadai munkavédelmi hivatalt. 1996-ban április 28-a az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) 

és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) támogatásával a munkabalesetek áldozatainak 

nemzetközi gyásznapja lett. Magyarországon 2012. augusztus 13-án a Kormány a 

Nemzetgazdasági Minisztérium előterjesztése alapján április 28. napját a munkabalesetben 

elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapjává nyilvánította.  
 

Május 1 a munka ünnepe** 

Százhuszonnyolc éve, 1890-ben ünnepelték először május 1-jét, amely egy évszázadon át volt a 

munkások nemzetközi ünnepe, az 1990-es évektől pedig a munkavállalók szolidaritási napja. 2014-

ben ezen a napon több európai országban a megszorítások és a munkanélküliség ellen tüntettek. 

*NGM Munkavédelmi Főosztály 

** https://mult-kor.hu 
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