
 

 

 

 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 20. hét 
 

Május végétől pályázhatnak a fiatalok az ingyenes uniós vonatbérletre  

Az Európai Unió következő, hosszú távú költségvetésében 700 millió eurót különítenek el arra, hogy 

a következő hét évben a 18. életévüket betöltött fiatalok kihasználhassák az unió ingyenes InterRail 

programját. A magyar uniós biztos elmondta: a pályázatok május végén jelennek meg, és a júniusi 

értékelés után már júliusban megkezdhetik a fiatalok Európát átszelő, legfeljebb harminc napos 

utazásaikat. Egyéni utazásra és legfeljebb ötfős csoportos utazásra lehet pályázni. A pályázatokban 

szerepeltetni kell az úti célokat is, ezek közül azok élveznek majd elsőbbséget, amelyek az uniós 

bizottság kulturális örökség évének kitüntetett városait vagy régióit jelölik meg. 

Hamarosan lejár a 2016-os SZÉP kártya juttatások érvényessége 

A Széchenyi Pihenőkártyákra (SZÉP kártya) 2016. december 31-ig utalt juttatások érvényessége a 

hatályos jogszabályok értelmében 2018. május 31-én lejár, az érvényesség nem hosszabbítható 

meg. Ez azt jelenti, hogy a megadott határidőig fel nem használt összegek a kártyabirtokos számára 

elvesznek. Bővebb információkért az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak: 

OTP: https://szepkartya.otpportalok.hu/fooldal/  MKB: https://www.mkbszepkartya.hu/ 

K&H: https://www.kh.hu/web/szep-kartya 
 

Közel 2200 állást kínálnak az Állami Karrierexpón 2018. május 16-án  

Az  állami  vállalatok,  közszolgáltatók,  rendvédelmi  és  honvédelmi  szervek  égető  munkaerő-

problémájának  enyhítése érdekében  Budapest  Főváros  Kormányhivatala, 

valamint  a  Stratégiai  és Közszolgáltató  Társaságok  Országos  Szövetsége  a MÁV Zrt-vel 

közösen első alkalommal szervezi meg az Állami Karrierexpót, május 16-án 10:00-18:00 órák 

között. 

Helyszín: Magyar Vasúttörténeti Park (Budapest, Tatai u. 95)  

További részletek: http://www.stratosz.hu/esemenyek.htm 
 

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 
 

Bővítette gyártóterületét a Jabil Magyarországon 

Megnyitotta új, bővített gyártóterületét Tiszaújvárosban a Jabil.  Az új, egykor raktárként szolgált 

csaknem félezer négyzetméter alapterületű egységgel immár több mint 2000 négyzetméteres 

csarnok áll az egészségügyi technológiai területre specializálódott üzem rendelkezésére. Az 

MTSZSZ az elmúlt időszakban folyamatosan erősödött, növelte taglétszámát, sikeresen szerepelt 

az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választásokon is, ezzel a gyár megkerülhetetlen és 

meghatározó érdekképviselete lett.   
 

Május 11 a Közlekedési Kultúra Napja  

A Közlekedési Kultúra Napjának célja, hogy minden nap a biztonságos kulturált közlekedés napja 

legyen.  A 2018-as rendezvény fókusza a biztonságtudatos közlekedésre irányult, de emellett a 

közösségi közlekedés és a környezettudatos közlekedés kultúrájára is kiterjedt. 
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