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Újabb tagszervezettel bővült az MTSZSZ az Orbico Kft.-nél 

Új MTSZSZ tagszervezetet alakítottak az Orbico Kft. dolgozói. A cégnél eddig még nem 

működött érdekvédelmi szervezet. Az Orbico vezető disztribútora számos világszerte ismert 

minőségi márkának, kezdve a szépségápolási termékektől, az élelmiszereken és nem-

élelmiszer termékeken, műszaki és elektromos készülékeken át a gyógyszerekig, játékokig, 

textil termékekig, cigarettáig és motorolaj termékekig. Az elmúlt héten találkozott az MTSZSZ 

vezetése a cég vezetőivel és egyeztettek az együttműködés kereteiről, az érdekvédelmi munka 

biztosításának körülményeiről. 
 

Regionális MTSZSZ nap Kecskeméten 

Az elmúlt évek hagyományait folytatva az idei évben is megrendezzük Kecskeméten a regionális 

MTSZSZ napot, amelyre a térségben dolgozó tagjainkat és családtagjaikat várjuk.  

Május 18-án 10:00 órakor kezdődik a rendezvény, amelyen főzőverseny, kvízjáték, zenés 

szórakoztató műsorok várják a kilátogatókat, a helyszín a Benkó Zoltán Szabadidőközpont. A 

részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni május 10- éig lehet a cégek 

ügyvivőinél. További információ mtszsztitkarsag@gmail.com címen kérhető.  
 

Győztes választások a MÁV-START Zrt.-nél 

Az elmúlt héten üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások zajlottak a MÁV-START 

szervezeti egységein. Az üzemi tanács választásokon szakszervezetünk szerepelt a legjobban 

az érdekképviseletek közül, mivel jelöltjeink kapták a legtöbb szavazatot 16.465-öt. 

Az 5 évvel ezelőtti eredményeinket 3,3 % javítottuk meg, így a mostani voksoláson a szavazatok 

26,82 % szereztük meg, ezzel első lett az MTSZSZ. 

A munkavédelmi képviselő választáson több, mint 14 ezer szavazatot kaptak jelöltjeink, így ezen 

a területen is sikeresen szerepeltünk. 

Pontos részletek a http://mtszsz.hu/hirek/gyoztes-valasztasok-a-mav-start-ban oldalon olvashatóak. 
 

Gondolj a nyárra, vár a wellness, pihenés, szórakozás és felhőtlen kikapcsolódás  

Az MTSZSZ tagjai a Service 4YOU wellness és gyógy szállodáiban jelentős kedvezménnyel 

pihenhetnek. Tiszafüreden, Siófokon, Cegléden, Zalakaroson, Kalocsán már négycsillagos 

hotelekben várják a kikapcsolódni, pihenni vágyókat. A kedvezményes foglaláshoz szükséges 

kódot az 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen 

lehet elkérni. 
 

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 
 

Láttad már az MTSZSZ tagjai szereplésével készült videót? Nézd meg most! 

https://www.youtube.com/watch?v=r0akx5spprg 
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