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Az MTSZSZ is részt vett a KVKF ülésén 

Az elmúlt héten ülésezett a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma, amelyen az 

MTSZSZ is részt vett. A megbeszélésen kiértékelésre kerültek a 2017. évben kötött hároméves 

bérmegállapodások végrehajtása, valamint a munkaerőpiaci helyzet alakulása. A következő 

időszakban a tárgyalások folytatódnak, amelynek középpontjában 2019. évi bérkiegészítés és 

a következő évek bérfejlesztései szerepelnek.  
 

Gyárlátogatás és találkozó az EBM Papst sülysápi üzemében 

Az MTSZSZ elnöke látogatást tett Sülysápon a ventillátor gyár üzemében, ahol megbeszélést 

folytatott a termelést vezető igazgatóval, aki bemutatta a termelés különböző fázisait. 

Ezt követően az ott működő üzemi tanács tagjaival folytatott megbeszélést a kollektív szerződés 

átdolgozásáról, a vecsési és a sülysápi üzemet érintő kérdések összehangolásáról. 

Tavaly október óta jelentős létszámú munkavállaló, több, mint 160 fő csatlakozott 

szakszervezetünkhöz Sülysápon, a két üzem összeolvadása után. 
 

Április 28. – A munkabalesetben elhunyt munkavállalók emléknapja* 

Először, 1984. április 28-án a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete megtartotta a 

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.  

2018. évben 23.738 munkabaleset következett be, ebből 42 súlyos csonkolásos baleset volt és 

több mint 70 halálos.  
 

Május 1 a munka ünnepe** 

Amunka ünnepe (korábban a munkások ünnepe) a nemzetközi munkásmozgalmak által 

kiharcolt ünnepnap, a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap, amely a munkások által 

elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni. A legtöbb országban május 

elsején, az Amerikai Egyesült Állomokban és Kanadában viszont szeptember első hétfőjén 

ünneplik. 
 

Még nem késő nyilatkozni a SZJA 1 % -ról  

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 

*NGM Munkavédelmi Főosztály ** wikipedia.hu 
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