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MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 23. hét 
 

Az MTSZSZ elnöke is részt vett az Ericsson új budapesti székházának átadásán 

Május 29-én átadták az új Ericsson Házat, amelyben az irodák mellett helyet kapott a svéd cég egyik 

legnagyobb európai kutatás-fejlesztési központja is. A 24.000 négyzetméteres ingatlanban 1800 fő 

dolgozik. Az átadón részt vett Orbán Viktor miniszterelnök,  Börje Ekholm, az Ericsson Group elnök-

vezérigazgatója, Éry Gábor az Ericsson Magyarország vezérigazgatója, valamint Buzásné Putz 

Erzsébet az MTSZSZ elnöke. Szakszervezetünk elnöke elmondta, "Megtiszteltetés volt számomra, 

hogy részt vehettem ezen a színvonalas Ericsson székház avatón, mivel közel 500 MTSZSZ 

fejlesztőmérnök tagunk dolgozik az épületben. Büszke vagyok arra, hogy minket választottak 

érdekképviseletüknek, akik csodálatra méltó szellemi értékeket hoznak létre, eme épület falai 

között." 
 

Ingyenes és kedvezményes fogászati szolgáltatások az MTSZSZ tagjainak 
Új együttműködő partnerünk, az AranDent segítségével most minden támogatást megkapsz, hogy 

a fogászati problémáid megoldása számodra egy könnyű feladat legyen.  

Mindig az első lépés megtétele a legnehezebb, így most pontosan ezt szeretnénk megkönnyíteni 

számodra. Az AranDent Esztétikai és Implantológiai Fogászati Rendelőben jó néhány ingyenes és 

kedvezményes szolgáltatást vethetsz igénybe.  

Nincs más dolgod, mint erre a levélre hivatkozva felhívni őket: +36 70 347-66-79 

Ha e-mailt szeretnél írni, azt is megteheted: info@arandent.hu 

Ha meg szeretnéd nézni a rendelőt, kattints ide: www.arandent.hu 

Ha pedig a neked szóló jelentős kedvezményekre vagy kíváncsi, akkor kattints ide:  

https://www.facebook.com/arandent.hu/app/1764981786879676/  

Partnerkód kérhető a 06/1/51-1804 telefonszámon vagy a mtszsztitkarsag@gmail.com címen. 
 

Munkabaleseti adatok 2018 I. negyedév * 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott tájékoztató szerint 2018 I. negyedévében a 

munkabalesetek száma 2,3 %-kal, a halálos munkabalesetek száma 13,6 %-kal csökkentek a tavalyi 

év hasonló időszakához képest. A legtöbb munkabaleset 45-54 év közötti korcsoportban történt.  

Regionális MTSZSZ Napok 

Május két hétvégéjén is területi MTSZSZ napokat tartottunk, 20-án Tiszaújvárosban a Jabilban 

dolgozó tagjaink számára, 26-án Kecskeméten a Mercedes, a CabTec, a Kühne + Nagel, valamint 

a SIIX cégeknél dolgozó tagok és családjaik részére.  

A rendezvényekről készült fotók megtekinthetőek a  http://mtszsz.hu/galeria/tiszaujvarosi-mtszsz-

nap és a http://mtszsz.hu/galeria/kecskemeti-mtszsz-nap oldalakon.  
 

Köszöntjük a pedagógusokat! 

Az MTSZSZ köszönti a tanárokat, tanítókat, oktatókat az idei pedagógusnap alkalmából. 

A pedagógusnap június első vasárnapjára esik, Magyarországon 1952 júniusa óta köszöntik a 

tanárokat.  

2011-ben budapesti tanárok alakították meg az MTSZSZ Pedagógus Tagozatát, amelyhez azóta 

több általános és középiskola tanárai csatlakoztak.  
 * Forrás: NGM Munkavédelmi Főosztály 
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