MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 4. hét
Megszületett a bérmegállapodás a MÁV Zrt-nél
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, több tárgyalást és egyeztetést követően
január 18- án aláírta az idei évre vonatkozó megállapodást a MÁV Zrt.-vel, amelynek alapját a
tavalyi évben köttetett 3 évre szóló bérmegállapodás adta. A munkáltató az MTSZSZ több
javaslatát is figyelembe vette a tárgyalások során.
A bérmegállapodás részletei: http://mtszsz.hu/hirek/megallapodas-a-mav-zrt-vel-az-idei-berekrol
oldalon olvasható. A MÁV-START- nál a tárgyalások január 23- án még folytatódnak.
Még lehet jelentkezni az MTSZSZ idei évnyitó rendezvényére
2018. január 26-án (pénteken) 13: 00 órától MTSZSZ évnyitót tartunk, Budapesten a Kerepesi út
3. sz. alatt a kultúrteremben.
Program: Évnyitó helyzetértékelést tart Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke, a
bértárgyalásokról, illetve a szakszervezet 2018. évi programjáról. Zenés beszélgetés és kvízjáték
is lesz. A részvétel tagjainknak ingyenes, de jelentkezni kell a 06 / 1 / 511 18-04 telefonszámon
vagy az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen.
Ülésezett az Országos Elnökség
Az Országos Elnökség január 17-én megtartotta első ülését az évben, ahol a testület tájékoztatást
kapott az idei bértárgyalások helyzetéről a versenyszféra vállalatai, valamint az állami cégek
vonatkozásában, a Liga Konföderációban történt változásokról. Elfogadásra került az idei év
rendezvényeinek listája, felhatalmazást adott a kommunikációs tevékenység megújításának
folytatására. Megtárgyalta az Esélyegyenlőségi Bizottság és a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.
Munkavállalói elégedettségmérés a MÁV Szolgáltató Központban
A Corvinus Egyetem kutatócsoportja egy szakmai találkozó keretén belül, az érdekképviseletek
részére is bemutatta a munkavállalói elégedettségi kutatáshoz elkészített kérdőívet. A felmérés
során az anonimitás teljes mértékben garantált lesz.
A személyi jövedelemadó 2018*
Mértéke változatlan (az adóalap 15 százaléka), az viszont változás, hogy a munkáltató 2018-ban
már nem készítheti el a munkavállalók adóbevallását a 2017-es évre vonatkozóan. Ez mégsem
jelenti azt, hogy mostantól mindenki önadózó lesz. Az egyéni vállalkozók kivételével 2018-ban a
tavaly megszerzett jövedelmekre vonatkozóan - külön kérelem nélkül is - a NAV készít a
nyilvántartásában szereplő adatok alapján adóbevallás-tervezetet a magánszemély részére. A
NAV az adóévet követő március 15. napjától az ügyfélkapun elérhetővé teszi az adóbevallási
tervezetét, ám az adózó külön kérésére papíralapon, postai úton is megküldi részére. Amennyiben
2018. május 20-ig a magánszemély az adóbevallási-tervezet adatait nem kéri módosítani illetve
nem ad be bevallást (17SZJA), akkor a NAV a tervezetet elfogadottnak tekinti és a tervezet az
adózó által benyújtott bevallásnak minősül.
Téli kedvezményes pihenés a Service 4 you szállodáiban
Az MTSZSZ tagjai ebben az évben is kedvezményesen vehetik igénybe a Service 4 You
szállodáit. 10 helyszínen várják a pihenni vágyó tagjainkat. A kedvezményre jogosító kód a 06 / 1 /
511 18-04 telefonszámon kérhető. További részletek: http://service4you.hu/
Forrás: * hrportal.hu

