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Kongresszust tartott az MTSZSZ 

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete május 23- án tartotta éves kongresszusát. 

Buzásné Putz Erzsébet MTSZSZ elnök szóbeli kiegészítése után  a résztvevők elfogadták a 

tevékenységi és pénzügyi beszámolót. A felügyelő bizottság is megtette jelentését, amely szintén 

elfogadásra került. Sor került az Alapszabály módosítására is. A rendezvény végén 

érdekképviseletünk elnöke bemutatta szakszervezetünk kabala babáját.  

A kongresszusról részletes beszámoló olvasható a Gúla magazin következő (2019 / 2) számában.  
 

Kedvezményes nyaralás Horvátországban az MTSZSZ tagjai számára 

Szakszervezetünk tagjai kedvezményesen üdülhetnek Horvátország legszebb részein (Vodice,  

Sibenik, Sutivan és Brač) Az elhelyezések stúdiószobákban vagy panzió jellegű szobákban, illetve 

apartmanokban, a létszámnak megfelelően 2 főtől 6 főig.  

A kedvezmény mértéke tagjaink számára minimum 10 % 

Bővebb információ, illetve jelentkezés MTSZSZ kóddal lehetséges a panorama85@gmail.com e-

mail címen. 

MTSZSZ kód kérhető a + 36 1 511 1804 telefonszámon vagy a mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail 

címen.  
 

Gyümölcsnap a tiszaújvárosi Jabil cégnél 

Május 27-28 - án tartja a következő gyümölcsnapot a tiszaújvárosi Jabil cég, amelynek keretében 

ingyen gyümölcsöt biztosítanak a műszakos dolgozóknak. Az ötlet gazdája az MTSZSZ helyi gyári  

ügyvivője.  
 

Az MTSZSZ boldog Gyermeknapot kíván* 

A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik, az év legkülönbözőbb 

napjain. Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-ban.  

Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még gyermekhétnek hívták), 1950 óta már csak egy 

napig tart és május utolsó vasárnapján tartják. 

 

Emelkedett a munkabalesetek száma** 

Hazánkban a három napon túl gyógyuló munkabalesetek száma - amelyekről a vállalatoknak a 

munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságot értesítenie kell - 2013 óta 

emelkedő tendenciát mutat, tavaly összesen 23 738 ilyen baleset történt. A halálos munkabalesetek 

száma ugyanakkor szerencsére évről évre csökken, 2018-ban 79 volt. A munkavédelmi hatóság 

2018. évi ellenőrző tevékenysége 14 298 munkáltatóra terjedt ki, ezek közül 10 407-nél találtak 

valamilyen szabálytalanságot.  
 

Az MTSZSZ jogi tevékenysége 

Szakszervezetünk tagjai számára ingyenes jogi segítséget biztosítunk. Ismerkedj meg az MTSZSZ jogsegély 

szolgálatával: https://www.youtube.com/watch?v=tdmDx8sFM3c 
 

* www.vikipedia.hu; **www.szakszervezetek.hu 
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